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CAPITULO VIII ^ 

OS ALMOTACÊS 

1-Introdução 

O ofício de Almotacé é uma das mais antigas instituições munici
pais.Já em 1179 o foral de Lisboa se lhe refere,concedendo ao concelho 
o direito de eleger tais magistrados.( 1) Em 1299 era aí desempenhado 
por doze pares de cidadãos,um em cada mês.(2) 

No Porto,a sua criação remonta a época imemorial.(3)Muito cedo 
nos. aparecem notícias sobre a utilidade da sua actuação de eue é teste
munho obviamente o primeiro Livro de Vereações que chegou até n6s.(*0 
Segundo Souza Reys depois aue a Mitra e a ^oroa se concertaram acerca 
da jurisdição da cidade em 19 de Abril de 1325 (5),a organização munici
pal passou a contar com k almotacés,sendo dois deles Cónegos ou Raçoei-
ros,designados pelo ^ispo^ dois homens bons,da escolha do Senado. (6) 

Por volta de 1533 ter-se-á estabelecido o esquema básico que en
contramos no período aqui estudado: cada ano serviam 6 pares de almota
cés,durando 2 meses cada mandato ;(7)já nessa altura os Vereadores do ano 
anterior integravam os diversos pares mas a estrutura da sua distribui
ção ao longo do ano veio a alterar-se,como veremos. 

Pelas razões que sugerimos no capítulo sobre a sociedade portuen-
se,é abundantíssima a documentação que sobre este ofício nos conservou 
o Arquivo municipal. 

Nao ê tanto a definição das atribuições e competências que tao 
abundantes fontes versam;sobretudo testemunham as contradições e proble
mas que o seu provimento suscitava. Uns tentavam recusar a nomeação;ou-
tros,pelo contrário,empenhavam-se em consegui-la recorrendo a todos os 
meios,desde pedidos e recomendações dirigidos a quem podia eleger (os 
Vereadores)atê ao recurso judicial para a Cara da Relação.S que,como já 
afirmámos, o cargo ,por mais que as provisões régias o proibissem,fun
cionou repetidamente como porta de acesso aos ofícios municipais de 
topo,e,nessa medida,serviu de trampolim para a ascensão social.De resto, 
recordemo-lo,o ofício de almotacé estava compreendido entre os cinco aue 
as Ordenações Filipinas reservavam para os melhores de cada lugar. 

2- Poderes e atribuições 

As atribuições e funções dos almotacés oferecem-se-nos longamente 
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descritas nas Ordenações Manuelinas (Livro 10,tit. XLIX ) e Filipinas 
(Livro lQ.tit. 68),sendo as diferenças entre as duas versões muito té
nues e quase limitadas a aspectos formais e de ordenação dos diversos 
artigos. 

Poderíamos esquematizá-las da seguinte forma: 
10- Fomentar o abastecimento de bens alimentares e de artefactos em quan

tidades suficientes para toda a população. 
Já o dissemos (e voltaremos ao assunto na 2&Secção) que a grande 

responsabilidade de atrair alimentos à cidade recaía sobre a governança 
e em particular sobre os Vereadores.Was o contacto diário com os vende
dores áe géneros e de produtos oficinais era assegurado pelos almotacés 
e pelos colaboradores recrutados na Casa dos Vinte e Quatro.Se à Verea
ção cumpria delinear uma política de acolhimento dos fornecedores,aos 
almotacés cabia,em grande parte,a sua execução. 

rto domínio dos bens alimentares,merece destaque a acção estimulado
ra dos almotacés no respeitante ao sector do pescado. A eles competia 
por preço na pescaria fresca e seca,do mar ou do rio,que se pudesse con
siderar como de "segunda mão".0 produto vendido pelos próprios pescado
res ou suas mulheres não era almotaçado e a sua comercialização não exi
gia balanças e pesos,pois fazia-se a olho.(8) 

Segundo as Ordenações,o peixe que viesse à praça devia ser repar
tido por três categorias,segundo o tamanho,com preços adequados a cada 
uma delas;as amostras de cada uma deviam ser colocadas em local visível. 
Ese o peixe viesse em menor quantidade (o que não nos parece ter sido a 
situação normal do Porto)os almotacés providenciariam para que fosse 
equitativamente distribuído pelos ricos e pelos pobres.(9) 

Também o fornecimento de carnes devia ocupar os almotacés.Mas,no 
Porto e,por certo,em muitos lugares,os contratoc para o abastecimento 
de carnes de boi,de carneiro e de crestão eram celebrados entre a Câma
ra e os marchantes.Aos almotacés(e aos Procuradores do ^ovo) cabia,por 
um lado,superintender na sua distribuição pelos cidadãos e pelo Povo. 
0D)Para tal possuíam assento privativo juntados talhos.(11) Por outro, 
deviam velar pelo cumprimento das cláusulas do contrato e verificar 
as condições de sanidade do produto(l2) e a verdade dos pesos. 

Em relação aos restantes bens,o seu papel era,sobretudo,o de velar 
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para que eles não faltassem,compelindo os "obrigados" a cumprirem a 
promessa de os darem em suficiência.0 seu poder,neste domínio,era bastan
te lato e englobava o direito de reter mercadorias de embarque,quando, 
pertencendo ao terço a aue a cidade tinha direito,fizessem falta ao a-
bastecimento urbano.(13) 

A fixação dos preços de vários produtos era estabelecida na Câma
ra.Mas também aqui lhes cabia larga jurisdição.(14) Por exemplo,os pre-
ÇQS da fruta que as regateiras vendiam eram-lhes prescritos pelos almo
tacés.Do mesmo modo se passava no vinhorse o Senado determinava os pre
ços máximos para os melhores,maduros e verdes,os de qualidade inferior 
poderiam ser rebaixados a critério dos almotacés.(15) 

2Q- Divulgar e fiscalizar a observância das posturas municipais 
e taxas dos ofícios mecânicos.(l6)Era símbolo da sua autori

dade a vara branca que deviam exibir,mesmo em dias santos e domingos. 
(17') Esta acção de vigilância,exercida uma vez mais com a colaboração 
dos Mesteres,incidia sobre a observânica dos preços e era de tal modo 
premente que em Janeiro de 1588 os almotacés empossados foram de imedia
to notificados da obrigação de visitar amiúde as tabernas para castigar 
aqueles que se atreviam a ultrapassar as posturas.A omissão deste de
ver seria punida com suspensão do cargo e multa de 65000 reip.(l8) 

A sua atenção recaía ainda sobre a dualidade dos produtos e hones
tidade das medidas.As Ordenações,aliás,estipulavam que os pesos e me
didas fossem aferidos duas vezes por ano.( 19 )Veremos que,no Porto,esta 
actividade esteve confiada a um oficial nomeado pela Câmara e o ritmo 
das aferições variou de acordo com a utilidade específica de cada objec
to. 

J>Q- Punir os transgressores das posturas municipais e dos preços 
por eles próprios fixados. 

As penas aplicadas eram normalmente de natureza pecuniária,de acordo 
com as tabelas estabelecidas nas Ordenações (2o)ou nos acórdãos camará
rios.Has os infractores reincidentes podiam ser banidos da profissão 
(21 )e até irradiados de toda a actividade comercial.(22) 

Em I605,uma provisão real concedida à Câmara de Lisboa cominava 
com a pena de açoites e até de degredo os que cometessem delitos contra 
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os consumidores.(23) 0 mesmo ou outro alvará de semelhante teor foi u-
tilizada no Porto.(24) 

0 quantitativo das multas aplicadas pelos Aimotacés variavam de 
ano para ano,de acordo com o zelo e o espírito dos oficiais e,sobretu
do,dos que,por incumbência e proveito,tinham o dever de acusar os de
linquentes :os meirinhos e os alcaides (25)que levavam 1/3 da pena. 
hem todas as multas aplicadas eram accionadas pelos acusadores oficiais. 
Algumas eram fruto de transgressões testemunhadas pelo próprio almotacé, 
pelos Procuradores do Povo ou da Cidade,revertendo nesse caso para o 
cofre da Câmara 2/3 da quantia(26)sendo o 1/3 restante aplicado para os 
captivos.Mas a partir de l6l0 aquela obra piedosa deixou de ter parte 
nesta receita,pelo que a Câmara passou a recolher a totalidade da moita 
ou os 2/3 conforme havia ou não acusador. (27 ) 

0 desempenho da atribuição de punir pressupõe,de certo modo,que os 
alrnotacés gozavam de poder judicial, tanto no foro cível corno no crime, 
consignado e definido nas próprias Ordenações.As audiências tinham lu
gar dois dias por semana e os processos deviam ser orais e despachados 
rapidamente. 

Das penas pecuniárias aplicadas por eles,as partes podiam apelar 
para o Juiz e Vereadores ou para os desembargadores,nos termos defini
dos pelas mesmas Ordenações. (28 )Todo s os despachos proferidos pelos Alrno
tacés seriam lançados em livro próprio pelo escrivão da Almotaçaria.(29 ) 

As apelações e agravos para o Senado ou para outras instâncias 
eram frequentes.acordemos alguns exemplos:em 1623,Maria Gonçalves,a 
Branca,vendedeira de vinho e ^ntónio da Costa Ribeiro,dono do mesmo, 
apelaram de um despacho punitivo dado pelos Almo-tacés, sendo a razão do 
seu apelo o facto de a ré ser de ^ordelo,onde,no seu entender,os ofici
ais não possuíam jurisdição,devendo,por isso,a sentença ser declarada 
nula. 

Todavia,o veredicto do Senado não só confirmou o dos alrnotacés 
como nos informa que,contrariamente ao que escreve Souza Reys ( 30 ),a 
sua jurisdição não se limitava ao perímetro urbano propriamente dito 
mas se estendia ao chamado "termo velho" no qual se incluía o Ouro,si
tuado no julgado de Bouças.(31) 

Se as partes nao concordassem com o despacho da Câmara,restava-
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-lhes o recurso para a Relação.Assim procederam os marseiros em I63O 
que apelaram para o Senado pelo facto de os almotacés pretenderem al-
motaçar o arroz,proveniente de Lisboa.Não acatando a sentença da Cêma-
ra(a qual apoiando-se no costume de na capital o produto ser sujeito à 
almotaçaria, confirmou o despacho dos alnotacés^recorreram para a Re
lação onde as sentenças anteriores foram anuladas,com algumas ressal
vas. (32) 

Âs vezes,o recurso fazia-se directamente para' outra instância, 
sem a mediação da Câmara.Assim,em I626 os rendeiros da dízima da Alfân
dega que haviam adquirido o bacalhau que o mercador flamengo Otto El-
dres dera à mesma,apelaram para a Relação pelo facto de os almotacés 
e os Procuradores do ^ovo não os deixarem vender livremente o pescado. 

Curiosamente,o Tribunal deu razão aos almotacés considerando que 
a mercadoria,depois de assim arrematada pelos rendeiros,deixara de ser 
tida como de primeira mão. 

Se em vez deles fosse o próprio Feitor do Rei a comercializar o 
produto,nesse caso ficaria fora da alçada dos almotacésí (33) 

Destaque-se ainda neste incidente a convergência de preocupações 
entre os almotacés e os Procuradores do Povo no sentido de baixar os cus
tos. Um dos argumentos do Aimotacé Gaspar Coutinho era que não fazia sen
tido vender-se o bacalhau a 20 reis/arrátel num porto de mar,como o que
riam os rendeiros,quando a carne de carneiro custava 16 reis e a de boi 
11 reis! 

kQ - Promover a limpeza e higienizarão da cidade.(34) 
As Ordenações ordenavam-lhes que andassem pelas ruas a fim de evi

tar que nelas se fizessem montureiras e que vigiassem as proximidades 
dos muros para que aí não se depositassem lixos. 

Além dieso,deviam obrigar os moradores a,periodicamente,manterem 
bem limpo o espaço de rua defronte de suas casas bem como as testadas 
de suas vinhas e herdades,linitadrs por caminhos públicos. 

Cabia-lhes,ainda,pela letra da lei,velar pela sanidade das águas 
de consumo corrente e manter bem desentupidas as servidões de águas pú
blicas. 

Finalmente,competia-lhes impedir que animais domésticos ou outros, 
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apodrecendo nas ruas e caminhos,exalassem cheiros pestilentos,para o que 
obrigariam os seus donos a enterrá-los,fora do povoado,a boa profundida
de,de modo a nao ser prejudicada a saúde pública. 

As ordens dadas pelos almotacés,neste domínio,não sofriam contesta
ção e as penas aplicáveis constituíam razão suficiente para serem obede
cidas. Se,pelo contrário,a negligência partisse deles,então eram eles pró
prios a ser punidos. 

Na cidade do Porto,durante o período filipino o Senado e as Juntas 
municipais multiplicaram os acórdãos sobre a limpeza da mesma.Cremos qvte 
a acção dos Almotacés foi,neste campo,ao menos em parte,substituída pe
la dos rendeiros dos acórdãos ou coimeiros que,no seu próprio interesse, 
nao poupavam quem transgredia.A estes,por exemplo,era reservado em ex
clusivo o direito de denúncia dos donos dos porcos que,contra as leis, 
andassem livremente pelas ruas.(35) 

5 Q - Conhecer as demandas que surgissem entre vizinhos ou entre 
particulares e entidades oficiais devidas a dúvidas na interpretação 
ou até transgressão das regras que regulamentavam a construção de ca
sas ,portais, janelas , tomadias de águas,utilização de servidões públicas, 
etc. A alçada dos almotacés incluía obviamente o direito de embargar 
uma obra até a causa ser definitivamente julgada. 

Para que mais facilmente as questões deste jaez fossem resolvida^ 
as próprias Ordenações fixavam as normas legais que deviam regular 
tais obras,(36)prevendo casuisticamente as diversas situações em que 
os litígios eram mais frequentes. 

Os almotacés portuenses não parece terem sido demasiado ocupados 
no embargo de obras acerca das quais se entendia que prejudicavam o bem 
comum.Mas conhecemos alguns casos.Por exemplo,em 1597,quando a cidade 
se opôs à criação das aulas de latim dos Jesuítas,foram precisamente os 
almotacés e os Procuradores do Povo os encarregados pela Junta municipal 
de irem embargar o prosseguimento das obras de aumento do Colégio.(37) 

Devemos ainda referir outras funções aue a Câmara do ^orto preferen
temente lhes atribuía tais corno providenciai- o alojamento de soldados 
em trânsito pelo burgo (38) e juntamente com outros cidadãos,governar 
a procissão do Corpo de Deus,empunhando a respectiva vara. (39) 

As atribuições dos almotacés eram,pois,de grande alcance e asseme-
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lhavam-se muito àquelas que a Lei consignava aos Vereadores. 
Sendo consideráveis os seus poderes,não admira que,por um lado, 

o Poder procurasse manter o cargo na mão dos melhores, e,por outro,que 
se tratasse de um ofício que muitos cobiçavam e moviam influência para 
dele obterem provimento. 

Mais que "polícias do comércio interno" ( kO )parece-nos mais ade
quado olhá-los como coordenadores do abastecimento do burgo e Juízes 
dos- delitos comerciais que os Procuradores do Povo,o da Cidade,os Mei
rinhos, os Alcaides e os rendeiros denunciavam ou eles próprios obser
vavam. Aliás,em l6l0,um alvará régio determinava aue nenhum Alcaide,Mei
rinho ou rendeiro pudesse demandar coimas senão perante os almotacés. 
(kl) E no ano seguinte,o rei despachou favoravelmente uma petição do 
Juiz de Fora e Vereadores do Porto segundo a aual as infracções das pos
turas e acórdãos não poderiam,de futuro,ser demandadas perante o Corre
gedor ou Juiz de Fora mas perante os Almotacés,(^2) 

Nem os Moedeiros,conquanto privilegiados,nem os próprios cléri
gos eram isentos da sua jurisdição ( hj> ) 

A sua actuação interessada era de grande utilidade para a popula
ção e a sua falta extremamente sentida. Daí, as grandes reclamaçõr-s dos 
Procuradores da Cidade e do Povo quando,por nualouer m0tiv04.se retar
dava a sua nomeação;daí ainda a prática,relativamente corrente,de os 
primeiros servirem interinamente sempre que as recusas ou embargos pro
vocavam alteração no seu provimento atempado.(kk) 

3 - Organização interna do Ofício 

3,1 - Aspectos estruturais 

As Ordenações Manuelinas estabeleciam que os Aimotacés das cidades 
e vilas fossem agrupados aos pares dos quais cada um serviria apenas du
rante um mês,a começar pelas pessoas hierarquicamente superiores da an
terior governança municipal.Assim,no primeiro mês serviriam os dois Juí
zes Ordinários,no segundo os dois Vereadores mais antigos,no terceiro 
os dois Vereadores mais moços e no quarto o Procurador da °idade com ou
tro individuo a eleger de entre os melhores do Concelho que,naquele ano, 
não fossem oficiais da Câmara.(k$) 

Outra modalidade de distribuição foi,porém,promulgada na cidade do 

http://m0tiv04.se
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Porto por um alvará de I533 remetido ao Corregedor da Comarca de Entre 
Douro e Minho, segundo o qual os pares passariam a servir durante dois 
meses e não apenas um como sucedia até então. Assim, em Janeiro/Feverei
ro exercia o Vereador mais velho do ano transacto com um oficial eleito 
pelos Vereadores novos. Em Março/Abril o Vereador seguinte e assim suces
sivamente. (̂ 6) 

Duvidamos porém que este alvará tenha sido executado, pois em I558 
uma carta real dirigida aos oficiais da Câmara pressupõe que o provimen
to do cargo continuava mensal e determinava que os pares de almotacés 
servissem durante 3 meses.(47) 

Esta disposição logo foi revogada, a pedido dos mesmos oficiais... 
De facto, em I559 um alvará régio fixou o modo que vamos encontrar apli
cado durante o período aqui estudado: 
- cada par de almotacés exerceria a função durante dois meses; 
- nos primeiros seis meses serviriam por sorteio três pares de indiví
duos eleitos pelos oficiais da Câmara no início do ano. Em Julho/Agos
to serviria um outro juntamente com o Procurador da cidade cessante. 
Nos quatro meses finais o cargo seria ocupado pelos Vereadores do ano 
anterior, os dois mais novos em Setembro/Outubro e os últimos meses 
os mais velhos. (48) 

A doutrina expressa nas Ordenações Filipinas (49 ) que repetem 
praticamente o que fora estipulado nas Manuelinas, nunca teve aplica
ção na cidade do Porto. Aliás, ela mostrava-se desajustada aos lugares 
onde houvesse Juízes de Fora Que não podiam servir de almotacés. 

A necessidade de correcções pontuais à lei geral podia ocorrer 
aqui e ali derivada da falta de gente qualificada e apta.- Assim, a Lei
ria em 1610, o Rei concedeu que nos primeiros seis meses servissem dois 
turnos de duas pessoas cada um, a eleger pelos oficiais, cujo mandato du
raria três meses; nos três meses seguintes, o cargo seria desempenhado 
pelo Procurador juntamente com o Vereador mais moço do ano anterior.sen
do o último trimestre reservado para os Vereadores mais velhos»(50) 

0 mesmo esquema foi aprovado, em l6ll, para a Vila de Peniche,cuja 
estrutura concelhia previa, aliás, a existência de dois Juízes ordinári
os (51) que serviriam no ultimo trimestre do ano seguinte. No mesmo ano, 
foi alargado a Torres Vedras o mandato de três meses,mantendo-se,porém, 
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válidas as Ordenações no referente â distribuição das entidaaes ao lon
go do ano. ( 52) 

A própria obrigação de os Vereadores do Porto exercerem o ofício 
de almotacé no ano subsequente evoluiu com o tempo. Já em 1591,ao que 
parece, Pêro Pinto tratara de conseguir na Corte de Madrid uma provisão 
pela qual os ex-Vereadores fossem dispensados do cargo.(53)No ano seguin
te, o Desembargador Henrique de Sousa que viera à cidade tomar residên
cia ao Doutor João Homem,deixara escrito que, quando,os antigos Vereado
res não se encontrassem na cidade, se elegessem almotacês para servirem 
em vez deles.(5^ ) Mas,em 159? ainda se entendia que os governantes do 
ano transacto eram obrigados a almotaçar no seguinte. (55 ) 

0 recurso aue utilizavam quando não queriam servir era ausentarem-
-se quando a sua vez estivesse próxima. Assim fez, por exemplo, em 1598 
João Alvares Pereira de Azevedo,(56 ) sendo pois relativamente verdadei
ra a eScusa apresentada por Jorge de Magalhães no mesmo ano:"os verea
dores já há muito não serviam de almotacês." 

Mas de nada lhe valeu o argumento, tendo sido obrigado a tomar 
posse sob pena de dez cruzados e emprazamento junto do Desembargo do 
Paço. (57 ) A mesma ameaça convenceu, dois anos depois, Biogo de Madurei
ra e António Leite da Costa a servirem em Setembro/Outubro de l600.(58) 

Outros fingiam-se doentes para não serem apoquentados.( 59 ) 
As situações equívocas foram definitivamente ultrapassadas quando 

em l6ll o Rei promulgou um alvará pelo qual dispensava os antigos Ve
readores daquela obrigação.( 60 )Mas não os privou do direito, que tam
bém o era, se, porventura, quisessem exercer o ofício. Por isso, só 
eram substituídos, depois de declararem que não queriam servir. (6l) 

3.2 - Modo de eleição 

No início de cada ano, uma das primeiras tarefas de cada nova e-
quipa de Vereadores era a de eleger os almotacês que haveriam de traba
lhar ao longo do ano. 

A eleição era realizada na sala da Câmara, tendo direito de voto 
indiscutível apenas os Vereadores .Quanto ao Juiz de Fora, em 159°, o Dou
tor Rui Lourenço sustentou possuir tal facuidade.( 62 ) Os Vereadores e 
o Procurador da Cidade, pelo contrário, defendiam que o direito de vo
to do Juiz de Fora apenas tinha cabimento quando se tornasse necessário 



-6^2-

desempatar o resultado da votação dos primeiros. 
De facto,várias vezes o Juiz de Fora (63) e até o Corregedor (6k) 

na sua ausência,foram chamados a essa função. 
k em 1592,o Licenciado Jácome Ribeiro de Leiva,depois de consul

tar as ordenações do Reino para resolver uma questão que se havia levan
tado entre um vereador e o Procurador da cidade sobre se os votos de
viam ser dados secretamente,por escrito ou por voz,resolveu tomar,em se
gredo, juntamente com o -^scrivaojos votos de cada um dos Vereadores, cu
jo resultado final publicou,sem ter votado ele próprio nem ter reivindi
cado esse direito.(65) 

Mas noutras situações,os termos do relato do escrivão da Câmara 
fazem-nos admitir que o Juiz votava normalmente com os Vereadores.(66) 
N0 entanto,como diremos abaixo,parece-nos que a principal função do 
Juiz de Fora,neste domínio foi a de fiscalizar a escolha dos Vereadores 
para tentar impedir a eleição de pessoas que nao correspondessem ao 
perfil delineado pelas reais provisões.Aí é que se situaram os confli
tos com os Vereadores e nao tanto,como por exemplo em Guimarães,sobre 
se o Magistrado podia ou não votar.(67) 

Quanto ao Procurador da Cidade e aos do Povo gozavam da faculdade 
de estarem presentes no momento da eleição para embargarem os nomes es
colhidos,se fosse caso disso. Mas direito de voto não parece que possuís
sem,muito embora a ambiguidade de certas actas nos obrigue a admitir a 
hipótese de,às vezes,o Procurador da Cidade também ter votado.(68) 

C o m o dissemos atrás,a eleição propriamente dita tinha lugar no 
início do ano,eIegendo-se então 7 pessoas que com os 5 que serviam por 
direito próprio (Vereadores e Procurador do ano anterior) perfaziam o 
total de 12 oficiais. 

Daqueles 7 elementos,seis era-i agrupados dois a dois e o último 
ficaria para servir com o Procurador da Cidade.Os nomes de cada par eram 
escritos num papel e encerrados num pelouro ou bola de cera vermelha 
(69)fa;:endo,portanto,4 pelouros .Desconhecemos o critério que se seguia 
para o acasalamento dos nomes. Metiam-se todos dentro de um saco de se-
tira vermelho(70),o qual era guardado no cofre das eleições,de que cada 
Vereador possuía uma chave.(71) 0 pelouro onde se guardava o nome do al-
motacê que havia de servir com o Procurador,era marcado para se distin-



-6^3-

guir dos demais.(72) 
No início de cada bimestre ou até no fim do anterior,era retira

do o saco dos pelouros do respectivo cofre e depois de baralhados os pe
louros,era extraído um deles,em princípio por um menino que ocasional
mente passasse pela rua. (73) Na prática, o que se tirava à sorte não eram 
os nomes mas os dois meses em que iriam servir. 

Haveria preferência dos eleitos por determinadas épocas do ano? 
Tendo presente o que atrás dissemos sobre as funções dos almota-

ces,parece obvio que alguns meses eram mais lucrativos e interessantes 
que outros.Aliás,algumas vezes os pelouros eram fraudulentamente assi
nalados para se extrairem do saco no bimestre mais conveniente.Por exem
plo,em 1599 o Juiz de Fora Doutor Rui Lourenço constatou a "desigual
dade na grandura délies e um délies tinha um sinal por onde parecia que 
se fizera a fim de se tirar"(7^)Nesse caso,não era certamente uma mão 
inocente e imparcial que retirava o pelouro do saco. 

Para além dos pelouros,escrevia-se uma pauta com os nomes dos es
colhidos que em princípio devia manter-se secreta.Por isso era selada 
com o selo da cidade e guardada no cofre.(75) 

Quando se verificavam atrasos na substituição das equipas de Ve
readores, normalmente os cessantes evitavam elaborar a pauta para o ano 
seguinte,preferindo fazer eleições parcelares.bimestre a bimestre.Ê aue 
quando a nova equipa deparava com pauta já acabada e guardada,raramen
te se lhe sujeitava e isso acarretava questões várias para as quais os 
juristas não apresentavam resposta uniforme.( 76) 

A eleição que devia ter lugar no início do ano nem sempre era su
ficiente .Muitas vezes tornava-se necessário proceder a novos sufrágios, 
especialmente na segunda metade do ano,devido às resistências que os 
ex-Vereadores ofereciam para aceitar o desempenho do ofício.Essas subs
tituições ocasionais davam origem a questões intrincadas que nos ajudam 
a perceber o significado da contradição aparente entre a rejeição do 
ofício por parte dos fidalgos e apetência para ele da parte dos grupos 
médios da sociedade. Para além disso,ressaltam da penumbra de muitos 
complicados e detestados provimentos,os ódios e rivalidades entre pes
soas e clans e o papel que a instituição desempenhou na mão dos fidal
gos como meio de satisfação de clientelas. 
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3.3 - O Recrutamento: a lei e o seu cumprimento 

Segundo as Ordenações Manuelinas (que,uma vez mais,as Filipinas 
repetiram)os almotacés deviam ser recrutados entre os melhores da ter
ra (77 )de acordo com o perfil que a Lei foi definindo em momentos suces
sivos. Os traços essenciais desse perfil podem ser .delineados segundo 
uma via positiva e outra negativa. 

Quanto às qualidades, o elegendo devia ser: 
- filho e neto de cidadão, cujos pais e avós tivessem andado na gover
nança ; ( 78 ) 

- ou, ao menos, pessoa nobre e genro de cidadãos;( 79) 
- minimamente instruído, sabendo 1er e escrever;( 80 ) 
- morador na cidade;( 8l ) 
- recêm-casado.( 82 ) 

Os defeitos inabilitantes eram os seguintes: 
- ser tendeiro de tenda aberta ou oficial mecânico;(83 ) 
- ser rendeiro;( 84 ) 
- ser oficial de justiça;( 85 ) 
- ser tratante;( 86 ) 
- ser mancebo solteiro ;(87) 
- ser cristão-novo.(88) 

Já era 1522(89) e depois em 1533 o rei manifestara o seu desagrado 
pelo facto de, no Porto, se meterem nas pautas da almotaçaria pessoas 
de menor condição. (90)0 "defeito" foi progredindo pois,em 156^, o so
berano reprovava que o ofício andasse era pessoas baixas de tal modo que 
os Vereadores, acabado o seu mandato, não queriam servir.(91) 

Entre os "indignos" cuja companhia deslustrava os nobres contavam-
-se alguns rendeiros.( 92 ) 

Do mesmo modo, muitos filhos de cidadãos recusavam-se a exercer o 
ofício, pretendendo ascender a Vereador sem primeiro se terem iniciado 
através do cargo de alraotacé - sinal de que a instituição degcera na 
hierarquia dos ofícios honrosos em virtude da falta de qualidade dos 
que nele eram providos. Por isso, em I566, o Rei determinou que ninguém 
mais fosse validamente eleito para as funções governativas de topo sem 
antes ter desempenhado aquele trabalho.(93) 
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Aparentemente, a instituição recuperava o seu antigo lugar na es
cala dos que proporcionavam honra. Mas tal não aconteceu, pois em I587 
tornou-se necessário decretar que nenhum oficial mecânico nem mercador 
de tenda aberta fosse admitido e empossado. (94 ) Nesse mesmo ano,o 
Corregedor Miguel de França Moniz notificara os Vereadores de que,de 
acordo com a lei, não deviam eleger quem não fosse filho e neto de ci
dadão. ( 95) 

Não era fácil encontrar correspondência da par.te dos eleitores ao 
esforço do Rei para intervir no processo, apertando as malhas do recru
tamento. Em 159H, nova provisão real, depois de censurar a transgressão 
das leis, proíbe aos tratantes bem como aos oficiais de justiça, inde
pendentemente da sua condição social, o acesso à função. (96) Mais que 
formular doutrina nova, as cartas régias procuravam pôr cobro a situai 
ções concretas de desrespeito pelas leis antigas. 

A objecção contra os oficiais de justiça derivava do facto de os 
Procuradores do Povo e Procurador da Cidade julgarem as duas funções 
incompatíveis, (97) certamente apoiados em disposição legal. 

Nos últimos anos do século XVI entrou-se num círculo vicioso: a 
função estava degradada porque os melhores se recusavam a servir; a re
cusa destes, por sua vez, justificava-se pelo facto de o ofício andar 
em pessoas indignasi Ê curioso, a este respeito, o depoimento de Pan-
taleão de Seabra de Sousa: "dado que o dito officio per si seja muito 
nobre e omrado anda no tempo de hoje tarn mail aforado que parece encon-
pativel com a calidade de fidalgo da Casa dellRey noso Senhor..."( 98) 

Alguma coisa vinha sendo feita para evitar estes desmandos. Nos 
finais de 1592, uma provisão do Desembargo do Paço dirigida ao Juiz de 
Fora do Porto adrcoesta-o que não deixe servir as pessoas que não tive
rem as qualidades exigidas. ( 99) 

Em 1596, o Tribunal da Relação recusava provisão a um agravante 
que não sendo filho nem neto de cidadão, não podia obter sentença favo
rável, (íod* 

No ano seguinte, o Monarca ordenava ao Corregedor que organizasse 
devassa se alguma presunção de suborno no acto eleitoral pudesse exis
tir e suspendesse os "indignos" retirando-lhes as varas. (103 

A degradação do ofício não era apanágio do P0rto. 0 mal espalhara-
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se um pouco por todo o reino. Para pôr cobro aos "subornos e outros roins 
modos" das eleições, o Rei estipulava era 1598 que no fim de cada acto 
eleitoral, o Corregedor procedesse a rigorosa devassa para tentar desco
brir defeitos de eleição, se os houvesse.( 102) Ao mesmo tempo, continua
va a verificar-se-a tendência de reforçar os poderes e a responsabilida
de dos Juízes de Fora no sentido de obrigarem ao cumprimento das provi
sões sobre a matéria. Na passagem do século XVI para o XVII, o Juiz de 
Fora do Porto, Doutor Rui Lourenço, foi extremamente exigente, obrigan
do os ex-Vereadores a pegarem nas varas de almotacé quando chegava a sua 
vez.(103) Em Maio de 1598, os fidalgos Simão Ribeiro Pessoa e João de 
Valadares Carneiro aceitaram a posse na condição de, daí para o futuro 
o recrutamento ser selectivo, de acordo com as provisões.( 10*j) 

0 clima de exigência deve ter-se mantido ao longo da primeira dé
cada do século XVII, a julgar pelos nomes que nos aparecem nas listas 
de almotacés. 

Embora reforçado após a morte de Filipe II, o trabalho de digni
ficação do cargo vinha de trás, como vimos. Mas, em l6ll, ao levantar-se 
aos antigos Vereadores a obrigação de almotaçarem na sua vez, de novo se 
abriu o caminho à "degradação" social do ofício, tanto mais que ambigua
mente o Rei determinava que os almotacés fossem recrutados entre os que 
vivessem a lei da nobreza e fossem da qualidade dos que costumavam ser
vir de Procurador da Cidade.(105)0ra, no entender do fidalgo Rui Brandão 
a qualidade destes deixava muito a desejar desde que, nesse mesmo ano, 
Baptista da Costa, boticário de tenda aberta, conseguira ser nomeado 
Procurador da Cidade. 

Os protestos daquele Vereador que, como dissemos atrás, era tam
bém conivente na degradação que denunciou, levaram o Soberano a escla
recer prontamente o sentido da provisão de l6ll e a renovar a proibição 
de oficiais mecânicos , rendeiros e oficiais da justiça servirem de al
motacés , (10g) confiando, de novo, a vigilância de todo o processo ao Cor
regedor da Comarca.(IO?) 

0 esforço para manter o elitismo prosseguiu e,em I6I5, o Desem
bargo do Paço, aP6s denúncia dos Procuradores do Povo e do da Cidade ̂ re
provou expressamente alguns nomes que haviam sido escolhidos pelos Ve
readores, os quais foram obrigados a justificar no Tribunal a eleição 
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que haviam assinado. 
Mas não era fácil restituir ao ofício a nobreza de outrora.Em 1620 

o Corregedor Sebastião Tavares de Sousa subtil e diplomaticamente ad
vertiu os Vereadores de que em Lisboa fora avisado "da geral queixa que 
avia em nua Cidade tam nobre segunda do Reino e de gente tão principal 
se fazerê almotasseis comtra forma das leis e provizões de ssua majes
tade ... "CLOÇj ,insinuando que não permitiria qualquer "falta nem suborno". 

A admoestação elegante do Corregedor não deve", ter surtido grande 
efeito pois,no ano seguinte,respondendo a uma denúncia do Juiz de Fora, 
o Desembargo do Paço,louvando-o por ter obrigado ex-Vereadores a servir, 
ordena-lhe que não consinta que nas eleições de al otacés se desobede
cesse ao que estava determinado. 0.10 Na sequência desta carta,o Juiz de 
Fora obrigou os Vereadores a,juntamente com ele.prometerem sobre os E-
vangelhos que nomeariam pessoas de qualidade,não se "movendo por res
peitos affeisois ou ódios."(Ill) 

Mas os problemas continuaram.Em I623 o Corregedor Sebastião Tava
res,na sequência de duas cartas régias muito duras dirigidas a si pró
prio, (ll2)ordenara a suspensão dos almotacés em funções,por alegada 
falta de qualidade - o que,de resto,os Vereadores negavam - e obrigara 
Paulo Borges Pinto a servir.Ora esta nomeação forçada foi julgada pelo 
Juiz e Vereadores como uma intromissão grave e intolerável do Correge
dor nas matérias da Câmara e fizeram-no saber ao Pei.A questão arras-
tou-se entre os meses de Fevereiro a Abril.0 Tribunal da Relação para 
onde a questão transitara,acabou por declarar nula a eleição realiza
da no princípio do ano,pelo que os Oficiais da Câmara tiveram oue pro
ceder a nova escolha. ( 113J 

Em Agosto do mesmo ano,o Corregedor reapareceu na Câmara a notifi
car os Vereadores e o Juiz de que a eleição que se preparavam para fa
zer para provimento dos meses de Setembro/Outubro devia respeitar as 
leis e provisões.A reacção daqueles foi,porém,negativa,rec^sandose a 
aceitar a notificação sem verem com os seus próprios olhos a ordem 
régia que o determinava.(114) 

Em Janeiro do ano seguinte,mais uma vez o Corregedor denunciava 
ao Desembargo do Paço que as pessoas eleitas "não são soficientes ne 
tê calidade pêra eixercitarem o ditto cargo".Perante essa constatação, 



-648-

o mesmo Tribunal rejeita a pauta na totalidade,cora excepção do Lie.do 
Francisco Velho Ferraz e obriga a nova eleição,com a ameaça de que "da
qui em diante mandarei proceder contra elles como ouver por meu servi
ço". ( 115) 

A ameaça nao se concretizou.Mas em l626,de novo a Cidade esteve 
algum tempo privada de almotacés porque o Rei quis obter informações 
sobre a pauta que fora elaborada.(13§) E em l627,mais uma vez,uma pro
visão real dirigida aos Juiz,Vereadores e Procurador da Cidade ordena
va que se cumprissem inteiramente as provisões sobre a matéria,regista
das nos livros da Câmara e da ^elação.(11?) 

Mas,paradoxalmente ê o próprio Desembargo do Paço que ,em 1629, 
recomenda a nomeação de Lucas Pinto de Castro que era tabelião do ju
dicial e.como tal, não devia ser aceite visto aue as provisões vedavam 
aos oficiais da Justiça o acesso àquela magistratura.( 118) 

Na última década do domínio filipino,prosseguiam as queixas con
tra o desrespeito das provisões mas algo se alterava:nos princípios de 
163^ não eram já os agentes régios na Cidade ouem fiscalizava o cum
primento das provisões mas era um Vereador,Francisco de Sousa da Silva 
que requeria ao Juiz de Fora ordenasse que os alraotacés fossem escolhi
dos entre os filhos e netos de cidadãos,recém-casados,e entre os "me
lhores do povo que devem andar na governança". ( 119) 

Qual era o sentido exacto da expressão "os melhores do povo"?Si~. 
gnificará alargamento do leque de recrutamento? 0 requerimento do Ve
reador cinge-se às provisoes e Ordenações do Reino.Mas também alude às 
Sentenças da Relação,as quais,em alguns casos,haviam liberalizado o 
acesso.Por exemplo,em 1620 dera sentença favorável a Manuel de Olivei
ra Arnão que havia sido rejeitado pela Câmara.(120) 

Mas não era apenas o Vereador que se dispunha a melhorar a qua
lidade dos almotacés do Porto.Alguns nobres aceitavam o cargo "para 
darem exemplo para nue daqui em diante as provisões de Sua Majestade 
que sobre a materia de almotaseis são pasadas terl o devidb comprimen
to".(121) 

Mas a obrigatoriedade de o ofício ser abrangido pela meia-anata 
deu o golpe final neste esforço.( l22>Daí em diante,os nobres desinte-
ressam-se ainda mais do cargo. E vão multiplicar-se os cases de elei-
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çoes em favor de indivíduos de fora da terra: "anuel Pinto da Gosta, de 
Eja (123) ,i-ianuel de Araújo Jácome, (l24)Pantaleão Pinto da Costa, ( 125) 
de Entre-os-Pios,Pero Pintp Brandão,de Melres(126),Pero Van Justren, 
flamengo morador na cidade (l27)»etc. 

E ouando o Procurador da uidade em Novembro de 1640 reouereu ao 
Juiz de Fora que pusesse ordem e disciplina na eleição des almotacés, 
este mandou vir perante si as provisões e,à vista delas,reprovou a es-
cplha de Pantaleao Pinto da Costa.'"'as este movimentou-se e alegou que 
"avia muitos annos aue as provizoens se não goardavão" (128). 

Tendo recorrido para a Pelação,o Desembargador mandou que se lhe 
desse posse do cargo...(129) 

Parece,pois,que a observância dos traços do perfil atrás deline
ado se mostrou difícil, ao longo de todo o período aqui estudado. 

Curiosamente data de lc>97 a denúncia de Francisco da Mota Pebelo 
segundo a qual os Juizes de Fora e os Corregedores não se importavam 
com fazer cumprir as provisões porque não queriam aborrecimentos quan
do, ao fim de três anos, tivessem que ser submetidos ao juízo de resi
dência. For sua vez, continua o mesmo cidadão, os Vereadores não cum
priam as sentenças da Kelação porque preferiam eleger pessoas de suas 
obrigações. 

A sua sugestão,por demasiado dura, nunca foi aplicada: riscar 
de cidadãos os que se recusassem a servir de almotacé e obrigar os ex-
-Vereadores a servirem nos seus meses, sob pena de serem excluídos das 
eleições para Vereador.( 130) 

Se tão duras punições nunca chegaram a ser decretadas, a verda
de é que, em 1615, o Rei mandar sequestrar os bens de um cidadão por 
nao querer aceitar a vara de almotacé e vetar o seu nome para os car
gos da governança. (l3l)E ao longo de todo o período, talvez com excepção 
da última década, o Desembargo do Paço sob instruções de Madrid, pres
sionou os Corregedores e Juizes de Fora e provavelmente a própria Re
lação a fazer cumprir a lei. Era urna forma de não larrar mão de uma 
instituição importante do governo municipal cujo controlo, de outro mo
do lhe fugiria totalmente. 

Como vimos, também neste campo, a vigilância do Poder central foi 
levada longe. 0 Desembargo do Paço checou a renrovar pautas in-.eiras e 
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a impor nomes para o cargo.(132) E a Relação impediu a total liberda
de de acção dos Vereadores. 

Poderemos afirmar categoricamente que estes não cumpriam as pro
visões reais? 

Parece demasiado evidente que assim aconteceu, salvo em períodos 
cujos Juízes de Fora e Corregedores, sentindo-se apoiados pelo Poder, 
não receavam defrontar os fidalgos locais. 

Haverá motivação política no comportamento dos Vereadores?Não 
cremos, pois a tendência para fugir às regras impostas pela lei data 
dos tempos recuados de D. João III.Todavia, o descontentamento provo
cado pela recolha forçada dos dinheiros existentes no Cofre dos Cres
cimentos das Sisas verificada a partir de l6l8, pode ter tido os seus 
reflexos neste domínio. Mas a verdadeira razão parece-nos ser aquela 
que em 1597 apontou Francisco da Mota Pebelo: a necessidade de satisfa
zer obrigações e clientelas, apoiada provavelmente na pouca abundância 
de indivíduos disponíveis e capazes de satisfazer plenamente o perfil 
exigido. 

Essa é„no nosso entender, a explicação para o uso da palavra "su
borno" que tantas vezes aparece nos documentos dirigidos ao Corregedor 
e Juiz de Fora quando se lhes ordena que controlem o processo de elei
ção. 

k - As contradições do provimento do ofício:os que o rejeitam e os que 
o procuram 

Se repararmos na lista dos almotacés, constataremos que há muitos 
nomes comuns ao do rol de Vereadores. Mas não tantos quantos a lei pres
crevia, pois como vimos os quatro últimos meses de cada ano eram reser
vados obrigatoriamente para os Vereadores do ano anterior, pelo menos 
enquanto não foi promulgado o alvará que os libertava desse serviço - o 
que, só aconteceu, em l6ll. E muitos dos que se apresentaram à tornada de 
posse, procederam assim nitidamente para evitar punições vexatórias. 

E depois de l6ll mostra-se irregular a presença de nobres e fidal
gos da governança entre os nomeados, dependendo a aceitação do mesmo 
de circunstâncias conjunturais tais como pressão do Desembargo do Paço 
aliada ao zelo e vigilância dos Juízes de Fora e Corregedores para que 
sobre essa camada recaíssem os provimentos. 
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De qualquer forma, durante todo o período notase ura constante: 
os fidalgos exVereadores procurara esouivarse ao exercício do cargo 
enquanto outros, tendo ou não as qualidades exigidas, buscam a sua 
protecção ou de outras forças para ser nomeados. Como nem sempre a 
concordância entre os Vereadores era possível e os interesses nem sem
pre conciliáveis, surgiam daí conflitos que, às vezes, assumiam o as
pecto de graves cisões no interior da governança. 

■<■ Por òutrò lado, a vigilância fiscalizadora dos Procuradores do 
Povo e do da Cidade e os seus agravos para a "Relação deram a este Tri
bunal a possibilidade de interferir frequentemente no processo. 

Que havia Vereadores e fidalgos que rejeitavam o cargo parece su
ficientemente provado pelas páginas anteriores, embora saibamos que a 
aceitação era obrigatória. Has os outros aspectos da questão necessitam 
ser demonstrados. 

^.1  A apetência pelo ofício 

Na realidade, muitos lutavam verdadeiramente para conseguir a no
meação. Vejamos alguns casos: 
 em 1587, Manuel Dinis filho e neto de cidadãos nobres e honrados, ca
sado com filha de cidadão, pedira pessoalmente e valerase da protec

ção dos amigos junto dos Vereadores para conseguir ser eleito nos meses 
de Maio/Junto. Tais esforços foram desenvolvidos uma e mais vezes, sem
pre em vão. Nem sequer lhe aproveitou o recurso para a Casa da Pelação, 
a Qual se recusou a receber os embargos do interessado.(135)Na verdade, 
não aparece o seu nome entre os almotacés que identificamos, não sendo 
fácil explicar o insucesso do seu empenhamento. Apenas em 1593 logrou 
obter a nomeação, (ljif) 

Igualmente de nada valeu a António Dias o apelo para o mesmo Tri
bunal em 1593. 0 curioso é aue este indivíduo, por ter servido de Te
soureiro da Cidade, fora inicialmente colocado na pauta dos almotacés. 
Tendo sido feita segunda pauta, o seu nome foi omitido. (135) Daí os 
seus protestos. 

Neste caso, a falta de "qualidades" terá sido argumento suficien
te para os Juizes da Relação lhe negarem provimento. 

Pelo contrário, são numerosas as situações em nue a 'elação obri
gou os Vereadores a proverem pessoas: assim, em Julho de l6l0 fez empos
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sar Baltasar Godins Malafaia. (l3.6)Em Maio de 1612, dois candidatos, Iná
cio Teixeira, cirurgião e Feliciano Serrão disputavam o lugar,no qual 
o primeiro acabou por ser provido.( 137)Em I613, Miguel Pereira e Cris
tóvão Allao não se deixaram vencer pelas manobras dos Vereadores que 
haviam feito segunda pauta em prejuí/.o da original onde os seus nomes 
figuravam, tendo sido nomeados Û.38 )em desfavor do Lie.do Manuel Fur
tado que lhes disputava um dos lugares.(139)Este,aliás, acabou por ser
vir na vaga de Novembro/Dezembro com António Peixoto Ferraz, ambos por 
sentença da Relação. ( l40 ) Em l6l8, Manuel Soares tomou juramento por 
ter obtido despacho favorável no mesmo Tribunal, ( l4l) outrossim aconte
cendo com Jorge da Rua Reimão em 1620.(142) 

Nem sempre os requerimentos subiam às instâncias judiciais supe
riores. Em I59O, o Licdo David da Cunha viu imediatamente deferido pe
los Vereadores o seu pedido de nomeação, tendo preterido Manuel Coelho 
que figurava na pauta eleita no início do ano.(l43)Estranhamente, dias 
depois o advogado renunciava ao ofício em favor daquele cujo afastamen
to provocara.(l44)Em 1597 o cidadão Manuel de Araújo compareceu na Câ
mara para obter que os Vereadores elegessem o genro André de Figueiroa 
o qual, de facto, serviu em Maio de^se ano. (145) 

As vezes o empenho para a nomeação procedia da própria Corte. 
Assim aconteceu, co:;io vimos, com António Carvalho em 3.628, com António 
Alvares de Sequeira em 1624 e com Manuel de Araújo Jácome em I638. 

Os exemplos referidos e outros mais que se poderão encontrar nos 
Livros de Vereações mostram que a instituição era sobremodo atraente 
para um vasto sector da população da cidade e até do Termo. 

Resta-nos demonstrar que o cargo serviu para os Vereadores sa
tisfazerem a sua clientela e amigos e, paradoxalmente, às vezes corno 
arma de vigança contra inimigos. 

Assim, em 1624, Afonso Correia pretendeu que os Veradores o subs
tituíssem por um parente seu; n a mesma altura, António Leite mostrou-
-se disposto a abdicar do seu direito se nomeassem para o cargo "uma 
pesoa de sua obrigação".(146)Três anos antesp fidalgo Baltasar Pinto 
Aranha propusera em seu lugar o recém-casado Cristóvão Rebelo de Albu
querque. (147) 

0 compadrio nem sempre era bem tolerado e, às vezes, colocava 
Vereadores contra Vereadores. 
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Em Abril de I587, o Vereador Fernão Munes Barreto e o Procurador 
da Cidade Cristóvão Vieira Homem opuseram-se terminantemente a que Cus
todio Afonso e Manuel Delgado fossem empossados; pelo contrário, Jeró
nimo de Sousa e João Cardoso de Miranda,Vereadores, insistiam para que 
a ambos fossem entregues as varas. Outro Vereador, Bernardo de Figuei-
roa tergiversava na posição a assumir. 0 Juiz de Fora, inicialmente 
perplexo, acabou por mostrar-se favorável à posição dos dois Vereado
res, confirmando a eleição daquele par, não obstarfte os opositores 
terem acusado os companheiros de fraude e de terem aberto e logo vol
tado a fechar outro pelouro cujos nomes não convinham aos seus interes
ses. 

Imediatamente depois de empossados, os dois novos almotacês acu
saram os adversários de seus inimigos capitais,que se aproveitavam da 
circunstância para os humilharem e vexarem. 

Ora, depois da tomada de posse, os Vereadores oponentes deixaram 
de comparecer às reuniões da Câmara visivelmente agastados e o corpo da 
Câmara só voltou a reunir-se na íntegra quando os Procuradores do Povo 
requereram ao Juiz que obrigasse os faltosos a cumprirem a sua obriga
ção. ( 14o) Mas as relações entre os membros da equipa foram afectadas 
a partir deste incidente. 

Razões de inimizade pessoal parece também terem estado na origem 
do requerimento do cidadão Baltasar de Góis Mascarenhas que, em 1597, 
solicitou insistentemente junto da Vereação que o fizessem almotacê, 
aproveitando a circunstância reforçante de se ter consorciado recente
mente. De facto, Mascarenhas e o outro a quem ele queria sobrepor-se, 
Francisco de Castro, eram inimigos pessoais. Para evitar brigas entre 
os dois, que pelos vistos já se estavam esboçando em plena Câmara, re
ceberam ambos ordem de expulsão e nenhum dos dois foi admitido ao car-, 
go naquela altura. (1̂ -9 ) 

Nova bipolarização da governança, sem as consequências de I587 
aconteceu em 1591 com dois Vereadores de um lado e outros dois do ou
tro a apoiar duas listas diferentes. No desempate, o Juiz, numa atitude 
inteligente e conciliadora, escolheu um elemento de cada rol. (150) 

Divergências entre a governança são,de novo, detectadas em 1592, 
sem consequências negativas para a Vereação.(151)Aliás, a facção ven
cedora viu-se derrotada pela intervenção do Corregedor que afastou os 
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dois nomeados,ura por já ter servido naquele mesmo ano,outro por ser 
cristãonovo. 0.52 )Repetido o acto eleitoral,de novo os Vereadores se 
dividem em dois campos (I53)tendo sido necessário recorrer ao papel 
arbitral do Corregedor que,mais uma vez,escolheu um de cada grupo. 

Muitas vezes,o proteccionismo aparece insinuado na atitude dos 
vencidos quando se decide a escolha por maioria de votos.■"egra geral, 
nao aceitam a derrota e apelam para a Relação.Quando não recorrem,fa
zem questão em deixar escrito pelo seu próprio punho nue assinam ven
cidos , indicando o nome ou nomes dos seus candidatos.(154)Outras ve
zes os derrotados afirmam mesmo que a eleição de A ou B foi consegui
da por "respeitos particulares" e conluios entre Vereadores.Tal situa
ção é denunciada categoricamente por António Pereira de Vasconcelos, 
em 1599,a propósito da eleição do boticário Fernão de Morais.(155) 

Após a morte de Filipe II,os conflitos desta natureza parece ve
rificaremse mais entre os Vereadores e o Poder central através da me
diação dos seus agentes na Cidade do que no seio dos Vereadoras. Is
so não impede que a satisfação de clientelas continue a ser constatá
vel:por exemplo,em 16^9 e 1640 Pantaleão Pinto da Costa,de Entreos

Hios e Manuel Pinto da Costa,de Eja,são nomeados indevidamente para o 
cargo devido à influência do Vereador Quintino Martins de Aragão,ele 
próprio originário daquela região. 

4.2  Tentativa de explicação da contradição 

Queda ainda por explicar a contradição aparente entre o facto de 
uns rejeitarem o ofício ou o desempenharem apenas quando obrigados,e 
outros o procurarem com grande afã. 

Quanto aos primeiros,apenas o rejeitam os fidalgos pelas razSes 
apontadas atrás ou as pessoas que apresentam incompatibilidades com
preensíveis : em l640,o Doutor Manuel Morais de Macedo secusou servir 
por andar muito ocupado na sua profissão de médico.(156) 

E os segundos,quais as razSes da sua apetência pelo cargo? 
Poderão ser apontadas várias: 

10 o cargo era importante para os nobres porque estava determinado que 
ninguém pudesse servir ofício de Vereador ou Procurador da Cidade 
(I57)sem ter previamente desempenhado funçSes de almotacê. 

2Q  o cargo era importante para os não cidadãos com ambição de ascen
são social porque o exercício da função era a porta de entrada no 
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mundo dos "melhores".£ verdade que,por vezes,o rei proibiu que quem 
nao fosse cidadão e nobre se aproveitasse do mero exercício da fun
ção para adquirir automaticamente aquela qualidade.Mas,já o referimos, 
na prática,as coisas nao foram bem assim e nao raro o ofício foi a 
via mais rápida de promoção social. 

32- Nao é de excluir que muitos desejavam o emprego para proteger interes 
ses materiais próprios ou dos apaniguados ou clientes .Quem conhece a 
natureza humana e os largos poderes económicos dos 'almotacês não pode 
deixar de considerar que este era um atractivo não desprezível. 

Por outro lado,havia ganhos embora nao forçosamente em metal so
nante.Nao que o ordenado de almotacé fosse famoso.Quando em I638,Ma
nuel de Araújo foi nomeado pelo Rei,apenas pagou 200 reis de meia-ana-
ta.(l58 ) 

Mas desde tempos antigos,os almotacês recebiam alguns direitos: 
assim,em 1531»o -̂ ei permitiu-lhes que cada um continuasse cobrando de 
cada navio de sardinha salgada loo sardinhas 
e nada de cada navio de sardinhas frescas; 
cada navio carregado de cavalas,vindo de fora pagava 12 cavalas; 
cada navio carregado de ostras 50 ostras 
de cada barca de vinho 1/2 canada 
cada abertura de vinho 1 quartilho 

(159) 
Ignoramos se essas práticas subsistiram.Ê natural que sim,pois, 

em 1587,0 costume de levar 1 quartilho por cada abertura de vinho per
manecia bem vivo,com algum escândalo do Corregedor da ^omarca. (l60 ) 

Sabemos,além disso,que recebiam amostras de vinho,pescado e sar
dinhas,em quantidades nao riespicien<Bas,pois em Setembro de 1588,não 
havendo mais que um almotacé,as amostras do companheiro inexistente 
eram oferecidas aos Lázaros (vinho) e aos presos da cadeia(pescado e 
sardinhas ) . ( l6l) 

Ê ainda de crer que,embora abusivamente,recolhessem outros pro
dutos pois em 1597 proibe-se-lhes levaaem amostras de cereja e outras 
espécies de fruta. (1^2) 

Acreditamos que alguns não teriam grandes escrúpulos em colocar 
os vinhos dos terços onde mais lhes apetecesse.Tal ê insinuado várias 
vezes. (163) A escolha do local e do taberneiro não seria inocente... 
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Ora para evitar as situações de aproveitamento ilegítimo é que 
os Procuradores do Povo preferiam que os almotacés fossem extraídos de 
entre os melhores e mais abastados da cidade. 

5- A Almotaçaria-Mor da Cidade 

Desconhecemos quando é que foi instituído no Porto o ofício de 
alrnotacé-mor ou se teve existência contínua.Segundo Souza Reys,do car
go há notícias em 1462,estando nele provido um fidalgo de muita consi
deração. (164) 

Gomo quer que seja.no período por nós aqui estudado o cargo era 
desempenhado pelo Corregedor do Cível da Relação e,ao que parece,as 
suas atribuições exerciam-se no âmbito da Casa da Relação.Quando foi 
transferida para o Porto a Casa io Cível,o *ei concedeu-lhe o privilé
gio de possuir almotaçaria própria.E logo de início as relações entre 
os almotacés concelhios e o almotacé-mor se pautaram por conflitos:em 
Fevereiro de 1583,logo depois de instalada a Relação,Pantaleão de Frei
tas, almotaóê da cidade se encontrava preso,ao que parece às ordens do 
almotacé-mor da Relação. (I65) 

Depressa se constatou que a mercê redundava em prejuízo da cida
de pelos abusos que facilitava.Assim,em l6o4,o Rei promulgara uma lei 
para que nas matérias de almotaçaria não houvesse qualquer privilegia
do e que todos respondessem perante os almotacés das cidades e vilas 
do Reino.(166) 

Apesar disso,os Desembargadores do Porto e o Corregedor do Cível 
apoiavam ilegalidades com a capa do privilégio,permitindo que,em l6l2, 
um taberneiro que não era do número dos aprovados pela Câmara,pudesse 
vender vinho atabernado a preços superiores aos taxados pela Câmara, 
nao deixando que os almotacés concelhios o punissem.Levado o assunto 
ao conhecimento do Soberano,este acabou com a desigualdade,submetendo 
o taberneiro à jurisdição da Câmara e proibindo o Corregedor do Cível 
de se intrometer nos asfuntos da mesma. 

Outro abuso inadmissível cometiam os oficiais da Relação:fixa
vam preços vantajosos para o pão destinado a seu consumo,comprando 
quantidades maiores do que as oue necessitavam,revendendo o excesso com 
lucros.(167)Para pór cobro ao desaforo,o Monarca obrigou o Almotacé-Mor 
a elaborar um rol das quantidades de pão que cada Desembargador carecia 
para sua casa.Do mesmo modo se fez para os restantes oficiais da Casa 
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e do Juízo Ordinário (que se proviam pela mesma via) e ainda para as 
viúvas de Desembargadores que vivessem no burgo.(l68)E s6 estas famíli
as poderiam ser abastecidas do pão das terças. 

Os abusos e as discriminações,como ê óbvio,nao acabaram facilmen
te.Os Oficiais da Câmara repetiam as suas queixas justas contra o pri
vilégio,injustificável, aliás ,numa cidade que eles próprios reputavam 
"abastada de mantimentos de mar e terra publicamente vendidos no Ter
reiro e Praças delia". 

Depois de insistentes pedidos por parte da Edilidade,o rei por 
alvará de I626 (169)extinguiu a Almotaçaria-Mor da Relação,fazendo re
cair sobre os alniotacés ordinários a responsabilidade do abastecimento 
da Casa da Relação. 

Como ê de calcular,a provisão foi mal recebida pela Instituição 
cujos oficiais se recusaram a registá-la nos livros e a apor-lhe o 
"cumpra-se".Antes quiseram, embargá-la.( 170) 

Mas no ano seguinte,desfizeram-se todas as dúvidas,mediante a 
confirmação da mesma por parte do Rei.(l7l)Mas os Desembargadores não 
se mostravam claramente dispostos a ceder. 

A perda de privilégios é sempre dolorosa e incómoda.Não admira 
que,em 163^,ainda os Procuradores do Povo tivessem que recordar na 
Câmara que a Almotaçaria-mor da Relação fora extinta e que os Desem
bargadores deviam ser providos de mantimentos mas ao preço comum da 
cidade e dos restantes consumidores.( 172) 
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CAPÎTULO IX 

O SINDICO E O SOLICITADOR DA CAMARÁ 

A - O SINDICO 

1- Tentativa de caracterização do ofício 

Ê em vão que procuraremos nas Ordenações Manuelinas ou Filipinas 
qualouer título consagrado à figura institucional do Síndico da Câmara. 

lío entanto na é"Oca em que nos situamos ê bem patente o testemunho 
da---sua presença nos livros da Câmara do Porto e, certamente, das cida
des e vilas mais importantes do Reino.' De facto, encontramo-lo em Lis
boa onde,em l605, era seu titular o jurista Rui Gago (l) o qual,em 1596, 
estava nomeado Desembargador da Casa da -elação do Torto e encarregado 
do negócio do Tombo da Vila de Santarém.(P)ExLstia também em Guimarães on
de vencia 4S000 reis por ano pelo seu trabalho.(3 ) 

A instituição, ao menos no nome, era relativamente vulgar nas ci
dades francesas, em algumas das quais o Procurador Síndico era consi
derado parte integrante do Corpo da Câmara.(4 ) 

Procurador-Síndico existia igualmente nos municípios castelhanos, 
sendo uma das suas principais atribuições defender os interesses dos 
moradores.Atê ao sfculo XVIII o cargo perpetuava-se em membros das 
mesmas famílias,perdendo muito da sua eficácia reivindicativa.( 5 ) 

Na falta de uma descrição jurídico-legal, socorrer-nos-emos dos 
traços deixados na documentação camarária para tentar reconstituir as 
linhas fundamentais para uma definição do instituto. 

Como a palavra indica, o Sindico era o funcipnário que, mercê da 
sua preparação escolar específica no campo jurídico, defendia oficial
mente os privilégios, liberdades e interesses da Cidade e da Câmara e 
assessorava tecnicamente a Mesa, em especial o Procurador da Cidade. 0 
Síndico era o que designaremos por advogado oficial da Câmara, embora 
esta pudesse contratar outros causídicos para acções especiais. Assim, 
durante muito tempo,da questão do sabão foi patrono o Licenciado Semião 
Duarte.(6 ) 

Segundo o P? Luís de Sousa Couto chamava-se-lhe desde I566, Letra
do da Mesa, mas a instituição já existiria antes com o nome de Procura
dor. (7 ) Acrescentaremos nós que tal designação subsistiu pois ainda em 
I5S5, se lhe alude como Procurador da Mesa.(8 ) 

Em 1̂ 8';, o Lie. do Manuel Alvares é apelidado de "Síndico e letrado 
da Mesa". (9 ) Como exercia tais funções pelo menos desde 1.579 e como an-
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tes sempre se lhe chamou Leteado da Mesa será que o título de Síndico 
começou a vulgarizar-se,no Torto, a partir daquela data? 

2- Modo de eleição e duração do mandato 

A nomeação do Síndico era feita em Câmara,normalmente após vota
ção na Mesa. 

Quem possuía direito de voto na matéria? 
Vejamosrem 1579,o Lie.do Manuel Alvares foi eleito pelos Vereado

res e pelo Procurador da ^idade.(10)Mas em 1590,o Doutor Simão de Medei
ros foi escolhido pelo Juiz e Vereadores,a requerimento do Procurador 
da Cidade, (11)No mesmo ano,quando por consenso se escolheu o Lie.do 
Gaspar Garcês,o Procurador da Cidade assina o termo como parte corres-
ponsável pela nomeação.(l2)Era 1592,depois da sua demissão compulsiva,! 
eleito o Lie.do Gonçalo Cardoso Nogueira,com a anuência dos Procurado
res do Povo.Será que estes votaram? 0 Escrivão declara que "juntos com 
os Procuradores dos Mesteres assentaram que..."(13)Se não votaram,ao me
nos deram o seu acordo !E na confirmação do mesmo, após a anulação que a 
Relação decretara por alegado desrespeito das formalidades,de novo os 
Mesteres estão presentes e assinam a acta.(IA)Porém a sua recondução, 
em 1593,é decidida apenas pelos Vereadores e Procurador da Cidade,es
tando ausente o Juiz de Fora.Os Procuradores do P0vo nue se achavam 
presentes na reunião,não interferiram no assunto e nao assinaram a acta. 
(15)0 mesmo parece ter acontecido na reunião oue reelegeu,no fim de 
162^,0 Lie.do Baltasar Teixeira.(16) 

Na^eleição do Lie.do Cristóvão da Costa,em 1598,o Procurador da 
Cidade nao só não votou como contestou a escolha,alegando incompati
bilidades entre o cargo de Procurador da Coroa nue desempenhava e o no
vo para que fora designado.(17) Terá sido essa a sua forma de votar ne* 
gativamente?Assim parece.Aliás,na eleição do Lie.do Baltasar Teixeira 
em 1624,"a mais votos",o Procurador da Cidade esteve presente.(18) 

Do exposto,parece po-<er concluir-se o seguinte: 
12- Rigorosamente,na eleição do Síndico,o direito de voto cabia apenas 

aos Vereadores.Sem eles não há e.-leiçao possível. 
2Q- Ao Procurador da Cidade não assistia'tal direito.Mas nas decisões 

tomadas por consenso tanto ele como o Juiz de Fora intervieram e 
influíram. E nas tomadas de posse dos eleitos,o seu direito de as-
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nar entre os empossantes nao aparece contestado. 
32- Ao Procurador da Cidade cabia a faculdade de contestar a eleição 

se a achasse irregular. 
hQ- A comparência activa doa Procuradores do Povo em 1S92 foi excepcio

nal. Nào lhes assistia o direito de voto em tais actos.Mas quando o 
oficial se mostrava negligente ou não correspondia ao perfil julga
do adequado e próprio,gozavam da prerrogativa de o denunciar peran
te a Mesa da Câmara.Refira-se,a propósito,que a demissão do Lie.do 
Gaspar Garcês foi desencadeada pelas queixas dos ^esteres segundo 
as quais vinha advogando em favor de particulares contra o bem co
mum. ( 19) 

Qual a interferência do Rei? 
Até 162^,são poucos os sinais de intervenção real na matéria.A es

colha era realizada no interior da Edilidade,muito embora pertencesse 
ao Soberano conceder licença para o oficial ser pago das rendas da Câ
mara. ( 20) 

Nos casos de demissão compulsiva e de aceitação de renúncia a Co
roa normalmente não interferiu.Nem sequer ao nível de confirmação fica
ram vestígios documentais da mediação do Soberano. 

Quem obviamente tentou intrometer-se foi a Casa da Relação, obri
gando, desse modo,Madrid a interferir. 

Assim,em 1592,aquele 'i'ribunal, em seguimento do agravo posto pelo 
Lie.do Gaspar Garcês contra a Câmara que o havia demitido,sentenciara 
a nulidade da eleição feita pela Mesa em favor do seu sucessor,o Lie.do 
Gonçalo Cardoso Nogueira. 

Porém a Câmara,em resposta,não fez mais do que confirmar a nomea
ção que havia feito.Gonçalo Cardoso serviu até lS97,data em que pediu a 
exoneração em virtude de se estar preparando para receber ordens sa
cras. (21)E não se falou mais no assunto. 

Mas,em I60A,houve uma disputa entre dois candidatos após a vaga 
deixada pelo ^dedo Cristovao da Costa. Eram eles:Gaspar Vieira prote
gido pela Relação e pelo Desembargo do Paço e Belchior Delgado que ha
via sido eleito pelos oficiais municipais. 

0 Rei,consulfiado pela Câmara sobre o litígio,e informado da nomea. 
çao feita pelo Desembargo do Paço contra a lei que proibia os Desembar
gadores de interferirem nas nomeações por serventias de ofícios da Cida. 
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de do ^orto (22 ),anulou tal nomearão e ordenou nue nenhum deles servis
se enquanto durasse a demanda. E,o que é importante realçar,determinou 
também que a Câmara pudesse escolher outro Letrado,"conforme aos pri
vilégios e doações que ela para isso tem".(23) 

Nenhum dos dois acabou por servir.Mas,desta vez,a Edilidade foi 
mantida na sua posse e a Relação impedida de se intrometer na jurisdi
ção municipal. 

Porém em 1Ô24 o Lie. do Baltasar Teixeira,eleito no ano anterior, 
apresentou na Mesa uma provisão régia na aual o Monarca confirmava por 
tempo indefinido a eleição que aí fora realizada em favor do causídico. 
0 documento contém uma informação que nao pode ser deixada em claro;é 
que pressupõe que a Câmara escrevera ao Rei uma carta a noticiar a esco
lha. (24) 'ias, curiosamente, o Procurador da Cidade e os do Povo vão levan
tar embargos à provirão real,dos quais não conhecemos o teor exacto,(25) 
mas suspeitamos qual fosse:não havia tradição de que a nomeação dos Sín
dicos necessitasse de confirmação da Coroa.Por isso,os embargos seriam 
ao próprio documento em si.Nesse caso,a carta da Câmara ao Rei a que a 
provisão se refere teria sido meramente informativa. 

A questão arrastou-se durante o ano seguinte.0 Lie.do Baltasar 
Teixeira exercia o ofício mas as suas relações co>"! os oficiais da Câ
mara nao eram isentas de tensões graves que adiante referiremos.Em No
vembro encontrava-se preso sem que nós saibamos o motivo.(26)Mas em 
Dezembro do mesmo ano chegou ao Porto nova confirmação do desembargo 
do Paço,em favor do advogado em causa.(27)Foi-lhe dada nova posse,vá-
lida"enquanto o rei nao mandasse o contrário".Estaremos perante um caso 
de compra do ofício? 

Como quer que seja,permanecerá em funções para além de l64o.E nem 
mesmo quando em I636 foi acusado de corrupção,o seu lugar correu perigo. 

Parece evidente que,também nesta Instituição,o Poder central se 
intrometeu numa tentativa de controlo das principais magistraturas do 
governo municipal do Porto e dos concelhos mais importantes do Reino. 

Duração do mandato 

0 tempo normal de exercício de cada mandato era de um ano.E com-
preende-se:o Síndico actuava em nome do *Jenado e dele recebia procuração 
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assinada para advoar nos pleitos em qu■■ a Câmara era parte.Ora, como 
é sabido, o mandato dos Vereadores não durava, normalmente, mais que um 
a .o.Por Í F K O , em geral, no próprio acto d e por.se se declarava que a 
nomeação era feita por un ano. (28) Isso não obstava a nue o Síndico fos
se reconduzido nor anos seguintes, tendo ficado registada, frequente

mente, a reeleição no;; Livros He Vereações acompanhada ou não da nova 
tomada de posse. (29 ) 

Assim se explica que a lista dos nomes dos síndicos entre 1^80

lô'+O seja tão pouco extensa. 
Mas depois que o Lie.do Raltasar Teixeira foi confirmado pelo Rei, 

em lo2'< , por tempo indeterminado, obvia ente não se encontrai;: mais no
tícias de eleição de síndico para a Câmara do Torto. 

3 Recrutamento.lerfil do Síndico. 

Antes de nais,o Síndico,como advogado oue era,devia ser gradua
do em direito canónico ou civil pela universidade de Coimbra. 

As Ordenações Filipinas, na legislação consagrada aos causídicos, 
deixam contudo, aberta a possibilidade de, em alguns lugares, poderem 
advogar indivíduos não graduados, denois de examinados no Desembargo do 
Paço.( 30) .ias, no Porto, no período aqui. estudado, não se me deparou 
qualquer advogado não graduado. Aliás,na Casa do Porto só os letrados 
podiam exercer a advocacia.( 31) 

Uma segunda exigência era que o síndico fosse cidadão e pessoa 
nobre. U Lie.do Manuel Alvares ocupou o lugar antes e depois de ser Ve
reador. ?lão sabemos se o costume de r~er recrutado entre os de "quali
dade" foi seguido em todosos, casos. Mas, em 1S97 o Lie.do Tomé Vaz de 
que ja falamos em página; anteriores., foi demitido, entre outras razões, 
por não possuir a categoria social exigida.( 32) Na verdade, o ilustra
do causídico era cristãonovo. Terá sido esse o verdadeiro motivo 'do des
pedimento? Talvez, ias o tratamento dado aos da nação não foi uniforme: 
poucos ano: am. es, o Doutor Timão de Medeiros, embora servindo pouco 
tempo, exerceu o ofício a repetida insistência da Câmara. 

0 terceiro r.quisitn era que O candidato não desempenhasse ofícios 
ju gados incompatíveis com o de Síndico da Ca ara. Ora Icfender os in
teresse;, das partes contrárias ao bem da lidado era considerada afronta 
inabilitunte pa a o off 10. Por essa razão fo: demitido, em 1592, o 

http://por.se
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Lic.do Gaspar Garcês como já referimos( 33 ) o nual era advogado do 
Costeiro do Landim contra or. interesses da Cidade bem como do Ba-
lio de Leça com quem, corno vimos no I capítulo, a Câmara brigou fre
quentemente .Pelo mesmo motivo, em sessão de 8 de Agosto de 158'f,foi 
decidido em Câmara que o Lie.do Manuel Alvares que era Procurador do 
Rei na Cidade, fosse substituído pelos Licenciados Pêro de Abreu e Lu
cas Gonçalves sempre que os interesses da Cidade e da Coroa se mostras
sem antagónicos. ( J>k ) Evitava-se assim a duplicidade mas não o melin
dre da posição do Procurador do Rei. 

E, em 1599 o Procurador da Cidade, Lie.do David da Cunha tenta
ria opôr-se à nomeação do colega Cristóvão da Costa,argumentando que 
o oficio de Procurador da Fazenda do Rei na Alfândega do Porto era 
incompatível com o de Síndico da Cidade.( 35) 

Todavia, nem a invocação de um caso semelhante acontecido anos 
antes com o Lie.do Francisco Dias logrou convencer os Vereadores da 
sua razão. E o Lie.do Cristóvão da Costa de Sá apenas foi substituído 
quando, em 1605, foi nomeado Desembargador da Casa de Goa.( % )Mas o 
seu substituto,o Lic-.do Nicolau Ferreira, rendeu-o igualmente no ofí
cio da Câmara. 

Refira-se ainda que o facto de se terem prestado serviços gratui
tos a Cidade constituiu muitas vezes argumento forte para orientar a 
eleição em determinado sentido: assim acontecera com o Doutor Simão de 
Medeiros e com o Lie.do Gaspar Garcês. E quando se tratou da demissão 
de Tomé Vaz, alguém justificou a sua legitimidade pelo facto de afinal 
ser falso que ele tivesse servido gratuitamente a Câmara.(37 ) 

k - Funções e competências 

Quando em 1579 o Escrivão da Câmara relata a eleição do Lie.do 
Manuel Alvares, declara que a razão de ser do preenchimento do cargo 
ê que era "necessário para requerer a justiça da cidade e dar o parecer 
que lhe pedirem para bem da câmara".(38 ) 

Efectivamente as actividades do Síndico compreendiam, como foi 
dito, a defesa judicial das causas concelhias e o assessoramento jurí
dico do Senado. Se percorrermos os diversos livros de Sentenças con
servados no Arquivo municipal do Porto saltam à vista os préstimos do 
Síndico em prol da defesa dos direitos da Cidade e do chamado bem pu-
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blico dor- moradores. As matérias dos autos, sendo muito variadas ,cir-
cunscrevera-se quase todas na área do nue hoje chamaríamos Direito Admi
nistrativo. Questões de preços de géneros alimentares e de serviços, 
de posturas municipais infringidas ou protestadas, de propriedades e 
direitos concelhios sonegados, de dividas de rendeiros não satisfeitas, 
de queixas de rendeiros por auebra das condições e clausulas dos con
tratos de arrendamento, de extorsões feitas ao povo, de abusos do po
der, de ordens dimanadas da Câmara mal recebidas e contestadas por gru
pos de moradores, conflitos de jurisdição entre diversa- instituições 
e entidades públicas da Cidade, privilégios não respeitados, de tudo 
se encontra nessa riquíssima colecção. No seu conjunto constituem uma 
optima fonte para o estudo da jurisprudência do sector da Administra
ção. 

Nem sempre a Câmara era a autora das acções. As vezes sentava-se 
no lugar de ré. Num caso e noutro, ao Síndico cabia, em sintonia, cola
boração e corresponsabilidade com o Procurador da Cidade, apresentar os 
embargos, produzir as alegações, opùr contraditas, encontrar argumentos 
e provas que persuadissem os julgadores da razão e justiça da Câmara. 

Frequentemente os Livros de Vereações conservam notícia das de
mandas em que a Edilidade mais se empenhou e em nue os Vereadores esti
mularam o Síndico a não descurar os interesses da Cidade. 

Assim, em ls8'f, é recomendado ao Lie.do Manuel Alvares que corra 
com as demandas sobre a obrigatoriedade nue a Câmara tinha esto.belecido 
de se vender o vinho a bordo dos barcos, defronte da Ribeira para, desse 
modo, evitar o mais possível a mediação de regatões. Ao nue parece, o 
acórdão camarário havia suscitado oposição e embargos de alguns merca
dores. ( 39 ) 

No ano seguinte, tendo surgido uma contenda entre José Lobo que 
fora Escrivão da Câmara por serventia e Francisco Baião proprietário do 
ofício na situação de suspenso, os Vereadores delegaram seus poderes 
no Procurador da Cidade,que era advogado,e no Síndico para cada nm, in
dependentemente do outro defender os direitos e privilégios da Cidade 
na. matéria. ( ̂ 0 ) 

Em 1588 era uma questão mais comezinha mas importante sob o ponto 
de vista do bem comum: o mercador Simão de Sousa não acatara uma ordem 
que lhe fora dada pelo Senado para não tapar uns alpendres sob a sua ca-
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sa cuja serventia era pertença da cidade e onde as pessoas se abrigavam 
em dias de chuva, na Rua ie Vale de Pegas, próximo da Ribeira. Foi neces
sário re coraendar expressamente ao Procurador da Cidade e ao Síndico que 
apresentassem queixa contra o mercador.(41) 

Em 1612, o Sindico Nicolau Ferreira foi incumbido de examinar o 
Livro dai- taxar, dos ofícios mecânicos e convocar os seus Juízes para a 
elaboração de nova tabela que se queria justa.(^2) Em 1Ô20, a opinião 
do oficial e de outros letrados no sentido de se não prosseguir na Casa 
da Suplicação a demanda com Pantaleao Dias motivada pela indemnização 
que pedia pelas boticas derrubadas na Ribeira aquando das obras de alar
gamento do Cais, foi bem acolhida, tratando-se logo de estabelecer uma 
composição com o queixoso que,afinal,também a desejava. Neste caso, os 
interlocutores por parte da Gamara foram um Vereador e o Síndico.(^3) 

Hais tarde, em 162'+, era a ouestão das aguas da nascente de Mija-
velhas que a cidade queria canalizar para a chafariz da Rua ChS.O Bis
po do Porto, Senhor da Quinta do Prado, julgando-se prejudicado com a 
operação, reivindicava a posse das águas.Foi preciso levar a matéria a 
Tribunal,exarando-se em acta que o Síndico corresse com o processo.(Mf) 

Em 1626 novamente a lesão do bem comum mobiliza o Síndico por or
dem e delegação dos Vereadores: é nue os Frades de Santo Eloi pretendiam 
desalojar de suas casas foreiras à Câmara, alguns moradores da Rua dos 
Canos, para alargar as suas instalações. Para isso haviam obtido provi
são real.Obstar à expropriação e requerer a justiça dos moradores tam
bém cabia nas atribuições do Síndico. 

Em 1628 ê-lhe solicidado um serviço não muito comum: o requerer ao 
Juiz de Fora, ao Corregedor e aos Ouvidores do Crime da Relação que or
denassem aos seus Escrivães fornecessem à Câmara o rol das condenações 
que nesse juízo se fizessem sobre infracções às posturas e acórdãos mu
nicipais para que a mesma pudesse arrecadar a sua parte nas multas apli
cadas. Direitos são direitos e.por isso, não é de estranhar que ao Sinai-
co competisse puxá-los . (4.5 ) 

Em I63*f é a difícil questão do monopólio do sabão e dos seus preços 
que mobilizará a sagacidade do Lie.do Baltasar Teixeira. No ano seguin
te, o mesmo obriCava-se a ir â Vila da Feira e a Ovar, acompanhado do Pro
curador do Povo para obstar às extorsões que nas portagens desses lura
res eram perpetradas contra os do Porto que iam a Aveiro buscar o sal. (̂6) 
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Em 1639, ainda o mesmo, ao que parece por sua livre iniciativa, 
requereu ser ouvido no Juízo de Residência que o Pei mandara tomar, como 
era habitual, ao Corregedor Pêro Paulo de .''ousa que acabara ir sums fun
ções na Comarca do Porto. Ora as declarações que subscreveu eram emba
raçosas para o Magistrado. ( k7 ) 

Esta atitude é de salientar pela coragem que revela tanto mais 
que era normal que o Corregedor do Forto, no fim do seu tempo, fosse 
promovido a desembargador da Pelação onde poderia vir a prejudicar o 
Advogado. Por outro lado, tal comportamento e parodoxal num homem que, 
anos antes, havia sido acusado de corrupção e de conivência nas frsud.es  
e transgressões do rendeiro do sal, Bento Gomes, conforme foi dito. (̂ 8) 

Em iShO de novo o Lie.do Baltasar Teixeira, retomando batalhas an
teriores, denunciou perante a Mesa da Câmara o abuso de D. Francisco de 
Ataíde em tomar posse ilegitimamente,com a anuência do Corregedor aci
ma nomeado, da Honra de Barbosa, no Concelho de Penafiel, cuja jurisdi
ção pertencia à Cidade.(^9) 

Este folhear rápido dos Livros de Vereações mostra-nos oue o quo-
tidiano da Administração Municipal passava por peouenas questões para 
cuja solução se exigia a assistência de um jurista permanente. 

Permanente não quer dizer que trabalhasse a 'empo inteiro ou em 
exclusividade para a Câmara. Não lho consentiria o pouco mais oue simbó
lico ordenado oue vencia. 

Mas quando nao existia Síndico titular, situação que apenas se te
rá verificado em 1590, logo o Procurador da Cidade reoueria ao Juiz e Ve
readores que o elegessem. (50) E ouando este se mostrava negli -ente, a 
pressão do mesmo Procurador, sobretudo se era igualmente letrado, obri
gava o Juiz e Vereadores a chamá-lo à responsabilidade. Em. 1S93, por 
exemplo, exige-se ao Lie.do Gonçalo Cardoso que apresente sempre em dia 
e despachados todos os papeis a oue a Câmara,nas suas sessões, houvesse 
de responder.(5i)E ao de 1635 obriga-se a, sob pena de sus ensão,repli
car rapidamente ao Desembargo que as, medideiras do terreiro tinha inter
posto ao acórdão camarário oue as- banira e privara do seu posto de tra
balho. (52 ) 

Talvez em. alguns casos as suas multiplicadas ocupações nos auditó
rios da cidade os impedissem de acompanhar eficazmente as causas da Câ-
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i-iara.Terá sido por essa razão que o Doutor Simão de Medeiros serviu tão 
pouco tempo, depois de uma primeira recusa? (53) E corno explicar o es
tranho requerimento dirigido ao Senado pelo Lie.do Gonçalo Cardoso para 
cue, quando estivesse impedido, pudesse subestabelecer e subdelegar a 
sua Procuração em quem lhe aprouvesse? Mais reforça essa suposição o 
facto de ele se ter comprometido a parar do seu bolso os serviços que 
assim a outrem solicitasse.(5^ ) 

5 - Prerrogativas e salários 

Dado o estatuto social do Síndico elevado pelas letras e prova
velmente pelo nascimento, a sua posição na orgânica da Câmara apresen-
ta-se destacada. 

Embora, em rigor, não pertencesse ao ^orpo da Câmara, ai,.-uns usufruí
ram de notável préstígio.Assim,em Outubro de 1585,quando devido ao re
ceio de corsários ingleses se fecharam as Portas da ^idade,ao Lie.do Ma
nuel Alvares "por ser letrado e sindico da camera" foi confiada uma cha
ve de um postigo(55)quase em paralelismo com os Vereadores nue guarda
vam as chaves das Portas mais importantes* Mesmo que a distinção confe
rida ao Advogado se ficasse devendo,como cremos,à ausência do Procura
dor da Cidade,não deixa de constituir uma honra assinalável. 

Do mesmo modo,devemos destacar a resolução de João Cardoso de Mi
randa, Vereador e Juiz pela 0 r d é n a çã 0 em 1596, o qual delegou os seus po
deres judiciais no Síndico Gonçalo Cardoso,em virtude do que este fa
zia publica audiência nos Paços do Concelho.(56) Dada a natureza da fon
te e a casualidade da informação é bem possível que o caoo se tivesse 
repetido. 

Quanto à presença deste oficial nas sessões da Cariara, a justifi
cação fornecida era 159? para o ordenado e proprinas que lhe cabiam, pa
rece indicar que era obrigatória a sua comparência em todas as reuniões. 
(57) Mas tal conclusão serin precipitada e não totalmente verdadeira: 
com efeito, em I587, o Corregedor Miguel de França Moniz ordenava que 
se cumprisse o provimento de seu antecessor Manuel Carrilho pelo qual 
o Sindico não teria lugar no interior da Vereação senão e enquanto deB-
se conta das demandas que trazia e quando fosse chamado. Durante o tem-
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po que lá permanecesse, nenhnm assunto seria despachado nem se votaria 
nenhuma resolução.(58) Esta admoestação não deixa de rer estranha tan
to mais que a pessoa visada era o Lie.do Manuel Alvares que acabara de 
servir de Vereador^ no ano transacto.(59) 

Mais tarde, em Março de 1625 os Vereadores expulsaram Baltasar 
Teixeira da sala das sessões, reafirmando o princípio de que, quando não 
fosse estritamente necessária a sua presença, o poderiam mandar para fo
ra das grades da Câmara.(60) 

£ bem possível que a atitude drástica dos Vereadores fosse ocasio
nada ou favorecida pela assinalada tensão de relações entre eles e o 
Síndico. Conhecemos qual a sentença do Tribunal da Pelação para onde o 
advogado apelou. Mas parece inevitável QUÊ O Síndico nao pertencia à 
Câmara e, como tal, não possuía o direito de participação nas reuniões. 
Mas na prática o permanecer ou não nas sessões dependeu certamente mais 
do entendimento e critério dos Vereadores e das circunstâncias do Sín
dico do que da letra da lei. 

Uma das prerrogativas mais apreciadas no ofício era,sera dúvida, a 
de tradicionalmente lhe caber a substituição interina do Juiz de Fora 
dos Órfãos quando a cadeira estava vaga ou o titular ausente ou impedi
do. 

Ao que parece tal tradição não foi consagrada, nos acórdãos da Câ
mara antes de 1592.(6l) Mas antes dessa data já o costume (e as provi
sões reais?) mandavam que se procedesse desse modo. 

As substituições interinas do Juiz dos Órfãos foram muito fre
quentes e,às vezes, prolongavam-se por períodos consideráveis. Alem dos 
impedimentos do Juiz dos Órfãos, sempre que o Juiz de Fora se encontra
va ausente ou impedido, o Juiz dos Órfãos substituía-o, sendo por sua 
vez, substituído pelo Síndico. 

0 desempenho destas funções, ainda que com carácter interino^gra
dava ao advogado da Câmara por várias razões, entre as ouais pela honra 
que significava e pelo proveito que poderia trazer. A fiança prévia que 
se exigiu ao Lie.do Nicolau Ferreira (120$!000 reis) reflecte bem as po
tencialidades de rendas do cargo.(62) 

A leitura dos Livros de Vereações revela-nos que todos os Síndicos 
dispuseram de oportunidades de exercer funções de Juiz dos Órfãos e exer-
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co 
ra 

ceram-nas por períodos curtos ou main dilatados. 
Raramente foi transgredida a norm sobre a substituição do Jui^ 

dos órfaos.Kas.em l634,foi eleito na Câmara,às mais vozes,nao o Sl n d i 

mas o Lic.Francisco *oares Pereira.(63)E em 1646,o indico agravou Pa 
a Relação pelo facto de os Vereadores nSo o terem eleito na falta do 
proprietário,mas não obteve despacho favorável.(64) 

0 Pei absteve-se de se intrometer nestas eleições por serventia. 
Mas,em I6l0,o Governador da Pelaçao pretendeu opor.se à nomeação do Lie 
Nicolau Ferreira.(65)Posto perante as provisões reais que facultavam à 
Câmara o provimento, desistiu das suas objecções. 

Outra prerrogativa de utilidade quotidiana era o privilégio de ao 
indico e ao seu agregado familiar caber o direito de assistência gra
tuita por parte do médico e cirurgiões municipais.(66) 

Salários 

Em 1566,o Letrado da Mesa recebia,por provisão real,5*000 reis de 
propina por alturas da procissão do Corpo de Heus.(67)Em finais de 1584 
por iniciativa do Senado (certamente confirmada por documento régio)eS 
sa quantia foi acrescida de 6o*,ating±ndo os 8$000,com efeitos a partir 
de 1 de Janeiro do ano seguinte.(68) 

Outros aumentos se seguiram,pois em 1597 o Pei aprova urn orçamento 
das despesas da Câmara nas quais constava a verba de 20$000 para o Sín 
dico,sendo 1/2 a título de ordenado e a outra metade a título de propi 
nas.(69) * 

NSo descobrimos,ao certo,quando e'que o aumento se verificou Mas 
deve ter ocorrido próximo daquela data,pois ainda em 1595 vencia 8$000 
reis de ordenado e o Provedpr não aprovou,Por falta de provisão a pro
pina de 123000 que lhe fora atribuída.(70) 

_ . f * a° f i m. d° P e r í 0 d 0 filiPin° n5o mais se alterou aquele salário. 
~m lo,6,o escrivão já nao distingue entre propinas e ordenado,aPlican-
ao o segundo vocábulo para designar o conjunto dos 20*000 reis recebidos 
pelo oficial.(71) 

Para além do vencimento fixo,o Advogado da 0 c W a receberia,como 
tal,outras importâncias proveniente- Aa<* «i,»* .,,.+ • -J ,, 

* enxente. da. suas actividades profissionais? 
lai e m,inuado,pelo menos,em dois documentos,distanciados pelo 

tempo,nos quais se fala de "proes e percalços" a oue o oficial teria di-

http://opor.se
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reito.No primeiro,de 1590,ê a Câmara que no acto de posse do Lie.do Gas
par Garcês lhe parece garantir jus a tais emolumentos.(72)No segundo, 
de 1625, é o próprio Rei oue,na provisão a favor do Lie.do ^altasar Tei
xeira,lhe indica cono paga o "ordenado,proes c precaleos".(73) 

«as se pensarmos cue o Advogado da Câmara,corno tal,não defendia 
pessoas individuais,nesmo oue tivessem sido Vereadores,( 7k) torna-se. 
difícil perceber de quem é que cobraria tais "proes e precalsos". 

Faltam-nos elementos de comparação COM o que ganhavam os ^índicos 
de-.-outros concelhos.Mas sabemos que o advogado da Câmara de ^antarêm, 
Manuel do Quintal da França,em Julho de 1598 passou a ganhar os seguintes 
géneros em vez dos 16^000 que até então vencia: 

- 2 moios de trigo; 
-meio pato pelo Natal; 
-um carneiro,sendo metade pela Páscoa e outra metade pelo Pente
costes. (7 5) 

Como assinalámos a propósito de outros of'cios,parece-nos que a 
grande recompensa que o Síndico esperava era o acrescento de honra que 
o cargo naturalmente proporcionava.Honra aue fluía do próprio ofício em 
si,como da excelente oportunidade que proporcionava de se ascender ain
da que por tempo curto ao alto cargo de Juiz dos órfãos.Nao esoueçamos 
que um Vereador nao desdenhou ser empossado no cargo. S que os Procura
dores da Cidade graduados pela Universidade de Coimbra tentaram oue o 
Senado despedisse o ^indico,oferecendo-se para acumular os dois ofícios. 
Ê verdade que havendo Procurador da Cidade letrado talvez pudesse dis
pensasse o Sindicotpoupando-se dinheiro à Câmara.Mas seria essa a in
tenção dos Procuradores ou seria antes a de permanecerem nas funções 
de Advogado da Câmara após o termo do mandato governativo? 
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B - O SOLICITADOR 

1 - Enquadramento do Ofício 

Depois de termos iniciado a abordagem da organização do que pode
ríamos chamar o contencioso municipal, em que avulta a instituição do 
Síndico, poderemos avançar um pouco mais no conhecimento desse sector, 
tratando de outro instituto que lhe era claramente inferior em todos os 
aspectos, mas que não deixou de ser relevante na relação quotidiana da 
Câmara com os Tribunais e outros órgãos do poder da Cidade onde even
tualmente se decidia acerca dos interesses do Concelho: o Solicitador. 

0 ofício em si não parece que tenha proporcionado honra e provei
to assinaláveis aos seus proprietários ou servidores. Em todo o caso 
quem o exercia situava-se na área do poder, ainda que Vestibularmente 
e tal circunstância não deixava de tornar apetecido o ofício pelas ca
madas médias da população. 

A definição da instituição torna-se difícil porque não encontrá
mos qualquer provisão ou regimento que nos pudesse guiar na reconstru
ção das suas características essenciais. Tal como procedemos para o es
tudo do Síndico, teremos de nos socorrer da observação atenta do que 
foi o trabalho desenvolvido pelos solicitadores na Câmara e fora dela, 
aproveitando as notícias que acerca dele os Livros de Vereações nos dei
xaram. 

Mas, antes de mais, convém referir que, no Porto, não era apenas 
Jâmara que possuía este cargo. As Ordenações Filipinas prevêm a con

tratação de 10 solicitadores para a Casa d.n delação cujos requisitos es
senciais eram três: 

- saber 1er e escrever 
- serem casados e 
- possuírem bom comportamento 

A entidade perante- quem teriam que provar tais qualidades era naturalmen
te o Governador da Relação.(76) 

Os predicados exigidos ao solicitador municipal não andariam lon
ge dos estipulados para os que serviam na Casa da Relação. Todavia, a 
documentação demonstra-nos que a discrição e a capacidade de guardar o 
segredo do governo eram igualmente necessários. Com efeito, em 1599, os 

a 
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. Procuradores do. Mesteres acusara, Belchior Monteiro de descobridor d. 
segredos da Câmara. Por tal motivo, foi demitido das suas funções ind. 
pendentemente da demanda que trazia com Francisco Gonçalves Colaço so-
bre a qual deles pertencia o lup.ar.C77 ) 

Em nenhum documento se nos deparou a exigência da oualidade de 
Cidadão, o que e l6cico dado ser um ofício de segundo plano no conjun-
to das instituições municipais. 
- S verdade que, na procissão do Corpo de Deus, possuía um lugar 

destacado, atras do pálio juntamente com o Escrevente da Câmara.Mas ar 
bos eram aí colocados em posição subalterna e de serviço "para fazerem 
o que se lhes ordenar". (78 ) 

Não sabemos se a generalidade dos Concelhos possuía esta institui
ção. A Vxla de Guimarães pagava anualmente ^000 ao advogado Dio^o Car 
aoso, do Porto, que ê chamado de solicitador das "demandas e causas da 
câmara". (79 Ï Será que os concelhos colocados sob jurisdição da Casa da 
Helaçao, ou ao menos, os principais pagavam avença a um jurista para lhe 
tratar, na cidade,das suas questões judiciais? 

2 - Modo de eleição 

Tal coro o síndico, „ £ o l i c i t „ d o r e r a e l o i t o ca c f a a r a j u i z 

. V.r..d.r... Ko que 6e r e f e„ aos p r o v i m e n t o e i n t e r i n o s M ans8ncia 

aapedx.ento do titula,, esta recra rf. sofreu „ a l „ „ acepção n e m in_ 
" " 1 S : M d S P e l a 5 a " ° - T a l ">«-t.t.çï. ressalta evidente nos livrée ,, 
Vereações. (80 ) le 

Do mesmo modo, não se detectam entraves a faculdade oue assistia 
Senado de o dentin no caso de nao eenvin convenientemente. Tal .. 

contecen Co,, Gaspar Jorge, Belchior ,„»teino e Pnanoiseo Gonoal.es Go. 
laço, por dnas vezes, t verdade q„e exoneração de Gaspar Jorre e a pri 
-ara de Francisco Gonçalves nao tivera, efeito prático „ais por condes
cendence preservei doa Vereadores do ou, por razões a ( 1 „ alneia, 

Todavia, o „es.o Francisco Gonçalves Golaço apresentou, e. 1S99 
na ..ess da Canara u.a carta régia oue o notava para o cargo. ( 81 , £ t 

oc».»t. pore», nao contradiz os poderes do .oe„ado pois foi „btido „ 
e 

o 
Belchior Monteiro. A provisã LO e 

sao real não obstou a oue em I606 por "ser ve -Lho e vagaroso',' fosse de>f-i n-i+-? „ 
, osse definitivamente arredado e substituído por Henri-

http://lup.ar.C77
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que Leme, por iniciativa da Gamara. 
João Esteves foi igualmente encolhido pelos oficiais da Câmara 

em I603.( 82)Ora a documentação chama-lhe "proprietário". 
Quem lhe conferiu a propriedade? 0 Rei? A Câmara? A dúvida subsis

te em relação a Salvador Pessoa que, em I638, foi provido no cargo por 
ter casado cora Joana Baptista de FiGueiredo(83) a qual herdara o ofício 
de um familiar,talvez do próprio João Esteves que, como era normal, tran
sitou para o homem que com ela se consorciou. 

A aceitação da renúncia em favor de um familiar exigia normalmente 
a prévia aprovação régia. Mas o guarda da Câmara, Gervas Vieira, à seme
lhança do que fizera seu sogro, pôde renunciar em favor da filha sem que 
a Coroa fosse consultada ou tivesse objectado porque a apresentação e 
nomeação desse ofício pertencia â mesma Câmara.( 8h) 

Ter-se-â passado o mesmo COM O ofício de Solicitador? Nada nos 
prova o contrário. 0 único documento que encontrámos referente â inter
venção régia na instituição é a carta citada, passada em favor de Fran
cisco Gonçalves, a qual não se mostra muito concludente no tocante a es
te aspecto. 

3 - Funções e atribuições 

Quando em Junho de I607, o Senado elegeu Gaspar Alvares como So
licitador substituto porque o proprietário não podia acudir a tudo e era 
muitas vezes mandado para fora da cidade em serviço oficial, declara-se-
-lhe que as suas funções seriam: 
1Q - correr com todas as demandas da Câmara e avisar dos termos delas 

os Vereadores e o Síndico; 
2° - vigiar as obras e calçadas da cidade, dando conta disso ao Procu

rador da Cidade ç (85 ) 
A filosofia subjacente a esta declaração é oue o Solicitador era 

um oficial subalterno e auxiliar da governança, mas sobretudo do Síndico 
e do Procurador da Cidade. 0 juramento de i-íanuel de Almeida em 1624,vin
cará de modo muito explícito a sua ligação a este último, ( 86) embora 
a dependência do primeiro ressalte da natureza das suas atribuições. 

Das duas missões consignadas na posse de Gaspar Alvares,aquela que 
é típica do seu estatuto profissional é a primeira. Com efeito, o Solici-
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tador ou requerente da Câmara,como por vezes se lhe chama,( 8?) é en
carregado, antes de mais, de cuidar das "demandas e causas" do Concelho. 
Quando falha neste dever essencial e se mostra remisso e negligente, 
perecem e perdem-se as "demandas e causas da cidade" e, por isso, 0 fun
cionário deixa de merecer o ordenado que se lhe atribui, sendo eleito 
outro em sua substituição.( 88) Isto aconteceu em I588 com Gaspar Jorge 
que, aliás, voltou ao serviço e em 159^, Francisco Gonçalves Colaço que 
acumulava o cargo de Solicitador com o de porteiro da Auditoria Fclesi-
ástica( 89) e duramente repreendido pelo Procurador da Cidade que, em 
sintonia com o Síndico, pede a sua exoneração.( 90)Porouê? 

Precisamente porque Francisco Gonçalves descuidando-se, deixava 
passar os prazos úteis para a apresentação das provas necessárias ao 
prosseguimento dos processos e, dessa forma, perdiam-se as causas em 
que a cidade era parte.Pelos vistos, o desleixo era tanto que já havia 
pessoas que demandavam injustamente a Câmara, na esperança de obterem 
sentença favorável,dada a incúria do oficial.( 91 ) Quando as pendências 
eram com o Bispo ou o Cabido então não o solicitava nunca, privilegian
do o emprego eclesiástico. 

Apesar de demitido, continuou em funções até I606, não se-: oue re
petidamente fosse acurado de responsabilidade na perda dos negócios ju
diciais ca edilidade.( 92) 

Esta era a sua obrigação principali Para bem a cumprir, não podia 
faltar nos Paços do Concelho em dia de Vereação, embora só pudesse en
trar na sala de reuniões quando fosse chamado.( 93) Lá dentro apresenta
ria o rol das causas que solicitava e relataria o estado dos assuntos 
que tratava para receber as instruções convenientes.(94 ) As ausências 
ilegítimas para fora da cidade seriam punidas cora a perda do ordenado.(95) 

Completando aquela função primordial, outras se lhe encomendavam 
mais ou menos afins.Assim, em 1^85, Gaspar Jorge foi convocado para 
acompanhar os mercadores portuenses junto do pagador das tropas do Mes
tre de Campo D. Luis Henriaues a fim de receberem o dinheiro aue lhe 
haviam emprestado.( 9g)Justifica-se a presença do Solicitador como re
presentante do jioder municipal já que fora através da Câmara que, como 
vimos atrás, o empréstimo fora accionado. 

Em I59O, é mandatado para pedir vista de um libelo de Francisco 
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Baiao contra o Procurador Francisco Neto cie Figueiroa, E entregaram-
-lhe várias pautas da eleição de almotacés para que as juntasse ao 
feito do agravo de que era autor o Procurador da Cidade.(97)No mesmo 
ano foi encarregado, na sua qualidade de requerente da Câmara, de obter 
de Francisco Rodrigues de Freitas, Mamposteiro-mor dos cativos, a car
ta de quitação de 1000 cruzados que a cidade lhe entregara por força de 
uma provisão real.(98 ) 

No ano seguinte é mandatado pelo Juiz e Vereadores para junta
mente com o Sindico, apresentar alegações contra Pascoal Rodrigues, de 
S. João da Foz, que ilegitimamente pretendia justificar como sendo de 
cutelo vinho que o não era.(99 ) 

Este ê o tipo de acções que mais vezes foram executadas pelo So
licitador e que, por conseguinte, definem a sua função primordial, na 
linha do contencioso de que atrás falámos. Mas outras tarefas aparecem 
referidas.na documentação que nos ajudam a perceber que, nesta época, 
não tinha cabimento uma concepção demasiado estrita e rigorosa das atri
buições e competências de qualquer oficial administrativo. 

Não nos deve espantar por isso que o Solicitador seja enviado em 
1588 (100) e depois em 1621 (101) a casa dos Vereadores a convocá-los 
para a Vereação. Era trabalho mais próprio de porteiro ou guarda da Câ
mara; aliás os dois ofícios equivaler-se-iam em certos aspectos, já que 
em 1599 Belchior Monteiro acumulava ambos. ( 102) 

Outras vezes a sua competência é equiparada à de Alcaide pequeno 
e Meirinho. Assim, em 1588, a governança achou por bem dar ordens a Gas
par Jorge para ir derrubar o muro junto da Torre de Pêro do Cem o qual 
fora levantado sem autorização da Câmara com a agravante de se situar 
sobre solo da cidade.(103) talvez o oficial mais indicado para esta 
acção fosse o alcaide ou o meirinho da correição já oue a Câmara não no
meava meirinho próprio.Mas o Solicitador foi o escolhido. Todavia ê cu
rioso e sintomático que o Senado não exclua que alcaide e meirinho fos
sem executar a mesma sentença, dando a impressão que a accionará quem 
chegar primeiro! 

Não nos admiremos que em I636 o Solicitador Jerónimo da Silva pas
sasse a acumular o ofício de meirinho da saúde.(104) Uma concepção am
pla do que era o "requerer os negócios da cidade " permitia facilmente 
juntar na mesma pessoa os dois cargos. 
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A mesma mentalidade poderá explicar que, em 1593, Francisco Gon
çalves Colaço, Solicitador, haja sido encarregado de, munido de manda
tos de captura, ir prender recebedores e rendeiros que devessem dinhei
ro à Fazenda Real.(105) Parece que tal missão devia ser confiada ao 
alcaide pequeno. lias isso não impedia que outrem a executasse desde que 
para tal se apresentasse credenciado. 

Parece que cabia também nas suas atribuições de requerente da Câ
mara o remeter para Lisboa o salário do agente de negócios da cidade 
aí residente e até o pagar os sermões das festas patrocionadas pela Ci
dade. ( 106) 

Refira-se, por último, que um dos Solicitadores, João Esteves foi 
várias vezes utilizado como emissário especial da cidade junto das Cor
tes de Lisboa e Madrid. Entre l6o8 e 1621 empreendeu, pelo menos, 10 
viagens à primeira cidade do Reino e duas à capital espanhola.( 107) 

Mas não consta que outro Solicitador tenha sido aproveitado nos 
serviços de relações externas da Câmara.0 entendimento comum era que 
a tarefa do oficial se desenrolasse no âmbito geográfico da Cidade e 
seu Termo. Ho entanto, en I606 verifica-se uma certa alteração: Henri
que Leme obriga-se , no acto de posse, a sair em missões da Câmara ouan-
do esta o entendesse,para o que se lhe daria paga adequada.(108) 

Neste caso, pois, as saídas repeèidas de João Esteves fluíram das 
obrigações decorrentes do cargo municipal que desempenhava, muito embo
ra devamos admitir que seria homem dotado de especiais qualidades de 
negociador e muito experiente. 

De facto, a circunstância de ser Solicitador aparece multiplicadas' 
vezes citada como se fora uma verdadeira credencial. 

Além disso, a agenda dos assuntos a tratar era da sua competên
cia e cabia perfeitamente nas atribuições do cargo. Em regra, era maté
ria contenciosa, do foro administrativo ou atinente aos privilégios da 
cidade que aguardava despacho (que se pretendia favorável)nos Tribunais 
ou nas Secretarias dos órgãos do Podere 

^ - Salário 

Antes de 1592 não encontramos referências documentais seguras so
bre o salário do Solicitador. No rol das despesas de 1590 não consta 
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qualquer verba atribuída a Gaspar Jorge a título de ordenado.(109) 
Mas naquele ano, Francisco Gonçalves Colaço recebeu 6&000'-reis 

do ordenado e ainda 1&800 reis de propina, por ocasião das procissões 
de Sorpo de Deus e de S. Sebastião.(110) Nesta altura venceria pouco 
menos que o Síndico o qual arrecadava, como vimos, 8$000 reis. 

Era 1595 mantinha-se o salário de 6$000 reis. Por sua vez os 2£000 
que recebera de propina não foram aprovados pelo Provedor por alegada 
falta de provisão que a legitimasse.(Ill)Em l603 e l604 o vencimento 
permanecia inalterado, minguando qualquer alusão a propina.(112) 

Todavia em l609 o ordenado havia subido para 10$000 reis.(113)Não 
possuímos os livros da contabilidade da Gamara aompreendidos entre 1604 
e 1609 e por isso desconhecemos o ano exacto em que se verificou o au
mento. Mas sabemos que em 26 de Outubro de I603 o rei despachou favora
velmente um pedido da Câmara para o salário do Solicitador ser fixado 
nos 10S00Q reis. Se não entrou imediatamente em vigor foi porque o ve
lho Solicitador Francisco Gonçalves Colaço se manteve em funções até 
I606. Mas quando o lugar foi ocupado Por João Esteves logo o vencimento 
passou para aquela quantia.(114) 

Daí em diante ate I639 manteve-se igual o salário do oficial.Na
quele ano,porém, Salvador Pessoa foi aumentado para o dobro; ,20$000 reis. 
(H5)Perguntar-se-á: cora 10S0O0 reis anuais o Solicitador poderia viver? 
Não nos parece. Eecorde-se, a titulo de comparação, que em I589 o Mes
tre de Pedreiro ganhava l80 reis por dia, o oficial do mesmo ofício en
tre 100 e 120 reis e os trabalhadores e servidores das obras entre 60 e 
80 reis. (116) 

Ê forçoso concluir que, não sendo rico, o Solicitador precisava de 
ganhar a vida noutras ocupaçães. Talvez assim se compreendam as acusa
ções de negligência que sobre alguns deles foram lançadas. 
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(2) - ANTT, Doações, ofícios e mercês de Filipe II, L. 2, fl. 6.Supo
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GUARDA E PORTEIROS DA CÂMARA 

A - O GUARDA DA CÂMARA 
1 - Origem do Ofício 

Dor. ofícioG menores da Cariara, alguns destacavam-se dos demais pe
la importância, responsabilidade e relativa honra das tarefas.Colocare
mos no topo dos cargo.- de segunda categoria o Escrevente e o Solicitador 
de-'oue jS falamos. Mas deveremos .situar ainda no mesmo nível o ofício de 
Guarda da Câmara, 

No fundo, a expressão "guarda da Câmara" não 6 mais nue a designa
ção pomposa do primeiro dos porteiros municipais, esrécie de porteiro -
-chefe. Aliás, ela aparece-nos pela primeira vez num documento dos fins 
de 1605 (1) aplicada a Gervas Vieira, testemunha do contrato de arrema
tação das obras do cais da Ribeira. Ao mesmo, em l604, ainda se lhe cha
mava porteiro da Câmara.(2) E já muita depois de estar consagrada a no
va designação, ainda havia escrivães que, por .inadvertência, deixavam 
escapar a antiga.Tal aconteceu, por exemplo, em 1633.(3) 

A instituição data,pois, dos inícios do século XVII e parece não 
ser mais que fruto de uma evolução natural verificada sobretudo ao nível 
das mentalidades com reflexos na terminologia utilizada. Assim como o Es
crivão da Câmara preferia ser tratado de Secretário, também o porteiro 
principal ou alguém por ele, deve ter feito força para se intitular»'guar-
da". 

Mas, enquanto, como vimos, no primeiro caso o Rei se opôs e proi
biu, no segundo a nova expressão, sendo menos provocante prevaleceu,tan
to mais que a Casa da Relação possuía também o seu Guarda. 

Quanto ao estatuto"profissional", a mudança na designação não pa
rece ter provocado grandes alterações, muito embora se possa assinalar 
por essa altura, um acréscimo de 2S000 reis (2SÇá) no ordenado. (-) 

Durante os sessenta anos que nos ocupam aaui, o car^o, primeira
mente de porteiro e depois de guarda da Câmara, andou sempre na mesma fa
mília,, Essa constatação fornece o melhor argumento para sustentar a a-
firmação anterior de que a segunda instituição não é mais cue ura evo
lução da primeira. 

Com efeito, nos anos 80 do século XVI era porteiro António Conçal-
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ves.(5) Em 1599, estando velho e doente solicitou na Mesa da Câmara que, 
à sua morte, atendendo a que seu pai Gonçalo Gil j§ exercera o mesmo 
ofício, transite a propriedade do cargo para uma de suas filhas e dela 
para o homem que a recebesse.(6) 

0 pedido foi imediatamente deferido. Poucos dias depois faleceu. 
Ora, em Julho, Gervan Vieira, pretendente à mão de Verónica Vieira,fi
lha do porteiro, ê aprovado como sucessor e tomou posse sem grandes de
moras. (7) E de porteiro passa, em 1605, a guarda da Câmara. 

Em I62O morre por sua vez, Gervas Vieira deixando urna filha.Antes 
de fechar os olhos, obteve dos Vereadores a promessa de que o ofício 
transitaria para o futuro marido daquela desde que o casamento fosse 
precedido do consentimento da mãe, proprietária do ofício, e do exame 
das qualidades do noivo para o exercício do cargo.A Câmara,como era da 
praxe, fazia depender de tal análise a aprovação do candidato.(8) 

0 dote, não sendo notável, garantia trabalho estável e limpo e en
trada na área do poder. 

Todavia, o casamento da donzela, Maria de Brito, tardou pois s5 
nos fins de I628 e que se apresentou na Câmara João Alvares Nogueira, 
candidato à mão da filha de Gervas Vieira, sendo provido no lugar depois 
de aprovado.(9) 

A transição da designação de porteiro para a de guarda fez-se,pois, 
dentro e em benefício da mesma família.Manteve-se, porSm, o termo por* 
teiro para outros funcionários de base. 

2 - Kecrutamento e nomeação 

Ficou patente das observações anteriores que o provimento do ofí
cio era da inteira competência da Câmara. Deferindo embora, em diversos 
momentos, a sucessão hereditária do cargo, o Senado punha como condicio
nante da sua efectivação, o exame prévio das qualidade.-, do candidato, 
uma das quais era o saber 1er e escrever„(10) 

Durante a vacância surgida após a morte de Gervas Vieira, não obs
tante garantida a propriedade do ofício à viúva, ë a Câmara que elege 
o guarda interino, por períodos sucessivos,(11) 

Embora não possuamos base documental para o asseverar, admitimos 
a possibilidade de a proprietária receber algum dinheiro de Belchior Mon-
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. teiro, nomeado interinamente, pois tal era prática corrente na época: 
em I6l8, a Câmara de Lisboa publicou um acórdão pelo qual notificava 
todas as moças e mulheres que tivessem ofícios da cidade para seu casa
mento e nao se casavam, a se consorciarem ou tomarem estado, dentro de 
um ano, sob pena de os ofícios serem considerados vagos e providos em 
quem a Câmara entendesse.(12) Antes, em 1612, Dona Maria Pimentel,viú
va de André de Madureira, proprietária do ofício de„,Juiz dos órfãos dos 
Concelhos de Penafiel e Aguiar de Sousa, solicitava ao Senado da Câmara 
do Porto que apresentasse na serventia do cargo uma pessoa que se dis
pusesse a dar-lhe parte das rendas do mesmo.(13) 

NSO repugna pois que, dada a mentalidade da época e sendo proprie
tária do ofício, Verónica Vieira pudesse dele tirar algum lucro, enquan
to não aparecia genro. 

3 - Funções e obrigações 

As Ordenações Filipinas não tratam expressamente do Guarda da Câ
mara, como é 5bvio,mas consagram um título ao Guarda-mor da Casa da Su
plicação cujas funções, mutatis mutandis, não andariam longe daquelas 
a que era obrigado o guarda da Câmara. 

Com efeito, o guarda-mor da Relação deveria ter cuidado pelo ali
nhamento das mesas, cadeiras e panos da sala de audiências de modo que 
os Desembargadores â chegada encontrassem tudo em seu sítio para, sem 
perda de tempo, puderem despachar.(14) 

Ora, os mesmos cuidados eram exigidos ao Guarda da Câmara.Ele ve
lava pela arrumação da sala das reuniões e, certamente a pretexto desse 
serviço, trienalmente podia recolher e levar para casa o pano verde que 
cobria a Mesa da Câmara.(15)Era ele quem tratava da compra de carvão e 
carqueja para aquecimento da mesma sala e quem adquiria velas para ilu
minação dos Paços do Concelho.(16)E também foi ele o encarregado,em.I6l6, 
de tratar do assentamento das grades da Câmara.(17) 

Além disso, como referimos, ao mesmo competia o fazer transportar 
as cadeiras onde os oficiais da Câmara se sentavam nas interrupções e 
paragens da procissão do Corpo de Deus. 

Por outro lado, assim como ao Guarda da Casa da Suplicação era man-

m 
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dado que guardasse tapeçarias e outros valores, idêntica função cabia 
ao da Câmara: em 15931 recomenda-se a António Gonçalves que não empres
te a ninguém as bandeiras da cidade, nem sequer a um Vereador, excepto 
s e o mandado for assinado pelo Juiz e Vereadores.(l8)E em 1625,6 Bel
chior Monteiro quem, em nome da Câmara, vai empenhar uma salva de pra
ta do Concelho para angariar 6$000 reis para a criação dos enjeita
dos.(19) 

As Ordenações obrigam ainda o Guarda da Suplicação (e da Relação) 
a nao sair enquanto durassem as audiências e a não deixar entrar-nin
guém, senão por ordem do Regedor ou do Governador. 

Ora o Guarda da Câmara do Porto devia estar presente em todas as 
reuniões e,tal como o anterior , o seu lugar era junto às grades, do 
lado de fora da sala das sessões, só entrando quando fosse chamado.E se 
algum cidadão chegasse para falar ao Senado não o poderia fazer sem o 
Guarda o anunciar previamente.(20) 

Assim sendo, não poderia ausentar-se para fora da cidade sem obter 
prévia licença dos Vereadores.Ê por isso que o Livro de Vereações regis
ta o requerimento de João Alvares Nogueira, datado de Junho de l635,no 
sentido de ser autorizado a passar 30 dias nas Caldas.(21) 

Para além destas, outras obrigações cabiam a este oficial.Generi
camente devia obedecer às ordens do Juiz e Vereadores. Assim, vemo-lo 
em 1608 a acompanhar à praça pública o porteiro António Costa, o aual 
devia apregoar um acórdão. Curiosamente, este era dos poucos porteiros 
que sabia 1er. Mesmo assim o Guarda ditava-lhe as palavras que ele pro
clamava em alta voz.(22)Em 163'», caso raro, g o próprio Guarda cmem a-
nuncia o preço do azeite.(23) 

Em I62O é enviado a notificar os rendeiros da Imposição e da Sisa 
dos vinhos que não despachassem pipas em Carvoeiro ou Arnelas, antes as 
fizessem vir à cidade para cobrar seus direitos.(2*0 

Anualmente acompanha os Vereadores nas correições, transportando 
os tachos e as medidas para fiscalizar as que eram usadas por regatões 
e tendeiros nas vendas ao público» (25) 

Parte do correio municipal era despachado por ele(26); do mesmo 
modo a ele o Tesoureiro entregava o dinheiro para a compra de fitas, 
pastilhas e incenso para a procissão do Corpo de Deus.(27) 
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As vezes tratava de assuntos que,en princípio, não lhe competi
riam: providenciar pelo conserto dar barcas para a entrada do Bispo D. 
Gaspar do Rego da Fonseca, em I636; pagar ao pregador da festa da Tres-
ladaçao de S. Pantaleao e ao pintor nue adornou as varas que 05 Vereado
res haviam de levar nas procissões.(28)Do mesmo modo, em l6l6 foi en
carregado de alugar 6 cavalgaduras para os Guardas-Mores e oficiais da 
saúde inspeccionarem o lugar de Matosinhos.(29) Frequentemente, subs
tituía o Solicitador no pagamento das despesas com as demandas. 

Enfim, o Guarda era um oficial as ordens da governação. Presumi
velmente algumas destas tarefas seriam executadas por qualquer dos 
porteiros da Câmara.Mas a chefia deste expediente múltiplo connetia ao 
Guarda. 

h - Vencimentos e subsídios 

0 ordenado base do porteiro em 1597 era de 8S0C0 reis anuais, a-
crescidos de uma propina de 2$000 reis.(30)Assim se mantinha ainda em 
1604.(31) Em 1609, o vencimento passara para 10^000 reis mantendo-se a 
propina de 2S000 reis.(32) 

Neste quantitativo se conservou o ordenado do Guarda até final 
do período filipino. 

Para além disso, recebia alguns subsídios anuais certos que eram 
os seguintes: 

43000 reis para tinta papel, penas e areia para a Mesa da Câmara 
que administraria do modo mais conveniente; 

- 25000 reis para transportar as cadeiras dos oficiais da Câmara 
durante os actos públicos; esta importância foi aumentada 
para 2$600 reis no início do secundo ouartel do séc. XVII.(33) 

2S000 reis para acompanhar os Vereadores nas correições de acordo 
com o oue foi dito atrás.Esta gratificação s6 era devida se 
a acção se efectivasse. 

- 4$000 reis de 3 em 3 anos para um tabardo,conforme costume anti-
go.(3;i) 

Para além dirso, como referimos atrás, trienalmente recolhia o 
pano da Ilesa da Câmara cujo valor era calculado em 4^000 reis: pelo me
nos foi essa importância que, em 1625, recebeu Belchior Monteiro em 
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suu troca.(35) 
De quando em vez eram-lhe pagos serviços extraordinários: em 1635, 

por ordem do Corregedor, ganhou 1JS000 reis (tanto como o escrevente )por 
ter ajudado na elaboração da pauta dos Vereadores.(36) 

Do exposto parece poder concluir-se que, no conjunto dos ofici
ais auxiliares, o Guarda era o de melhor remuneração. Com efeito,vencia 
mais que o Escrevente; e quanto ao Solicitador, embora o ordenado-base 
fosse igual, os subsídios do primeiro eram-lhe superiores. Em relação 
aos porteiros, a diferença de ordenado era enorme,como veremos. 

Uma regalia importante deste oficial era a de usufruir do direito, 
extensivo aos familiares, de ser assistido gratuitamente pelos médico e' 
cirurgião da Câmara.(37) 

Ignoramos se as restantes Câmaras do reino possuíam esta insti
tuição. Em Lisboa ela aparece, pelo menos, a partir de lW.(38)Em com
pensação, todas contavam com o ofício de porteiro na sua estruturação. 
0 de Guimarães ganhava, em 1632, 8$000 reis, aumentados para 9$000 em 
1634. No conjunto,recebia bastante menos que o colega do Porto, pois 
a julgar pelo rol das despesas do Concelho, não vencia subsídios nem 
propinas.(39) 

B - OS PORTEIROS DA CÂMARA 

1 - A eficácia dos actos da governação municipal jamais seria plenamente 
conseguida sem o contributo modesto dos grupos que se situavam nos pata
mares inferiores da oficialidade. 

Entre estes, colocaremos os porteiros cuja origem se perde na bru
na dos tempos. 0 Regimento para -overno da_çidade feito pelo Corregedor 
Gonçalo Vasques Beirão que A. de Magalhães Basto situa à volta de l*fl2(^) 
contSm a obrigação principal do porteiro que era a de penhorar quem 
transgredisse as posturas municipais. 

Com o decorrer dos tempos, crescendo a complexidade dos negScios 
da Administração Municipal, tornou-se necessário alargar o seu número, 
para o que se criou uma espécie de quadro. 

Chegados a I580,encontramos o que chamamos de porteiro principal 
cuja designação evoluiu para Guarda da Câmara e um grupo de funcionários, 
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. também intitulados porteiros, cujo número total máximo estava fixado 
em 6t(4l) aumentado para 7 em 1592.(42)Em comparação com Lisboa, tal 
quantidade parece insignificante se atentarmos que em 1J28 os portei
ros excediam aí os 20.(43) 

2 -Recrutamento e modo de eleição 

Como seria de esperar, os porteiros foram recrutados nas camadas 
baixas da sociedade. Na sua maioria não teriam nada"de seutÊ bem possí
vel que muitos conseguissem o lugar à custa do valimento de alguma pes
soa poderosa. 0 modesto ordenado que cobravam estava longe de aliciar 
pessoas com capacidade para outras tarefas mais rendosas.' Mesmo assim, 
exigia-se deles que apresentassem fiador e fiança para acautelar a even
tualidade de qualquer erro ou prejuízo causado a terceiros, no exercí
cio do ofício.(44) 

A admissão e despedimento destes funcionários dependia totalmente 
do Senado da Câmara e a documentação nao nos mostra qualauer tentativa 
de intromissão de entidades estranhas. 0 provimento não era a prazo e 
durava enquanto nenhuma das partes desistisse. Todavia, em I588, Domin
gos Fernandes foi eleito vitaliciamente e Pêro Gonçalves ter-se-5 demi
tido. (45) 

Os critérios de recrutamento não eram excessivamente severos:reque-
ria-se que fossem casados e moradores na cidade e gozassem de boa fama. 
(46)A naturalidade indígena não aparecia como condição essencial pois, 
em 1625, Ant6nio Afonso, natural da Guarda, foi empossado no cargo.(47) 

Na sua maioria não sabiam 1er nem escrever; registe-se, todavia, 
um certo progresso que se constata, neste aspecto, durante a ultima vin
tena da dominação filipina. 

Mal preparados, alguns tiveram que ser demitidos compulsivamente 
por carências,mais ou menos graves,de equilíbrio e de qualidades huma
nas: em 1594, os Procuradores do Povo requeriam a destituição de Sebas
tião Carvalho por provocar "muitas desordens e avexasois"(48).Luís da 
Mota andava homiziado,em 1588,por morte de homem.(49)Em 1628, Domingos 
de Azevedo foi exonerado por "não aver boa informação de seus prosedi-
mentos".(50) No mesmo ano, BrSs Ferreira recebeu ordem de despedimento 
por "constar dar fes falsas e andar continuamente tomado do vinho".(51) 
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3 - Funções e atribuições 

O Regimento da procissão do Corpo de Deus de 1621 contêm uma pres
crição para os porteiros que, embora fosse promulgada expressamente para 
aqueles festejos, resume ainda que de modo vago o conjunto das atribui
ções dos mesmos:"os porteiros da cidade estarão juntos na Casa da Cama
rá vespora de corpus christi e no dia pella manhaam para fazerem o que 
lhe mandarem.. ."(32). 

Efectivamente as suas funções consistiam em cumprir as ordens que 
os governantes lhes transmitissem. Por isso, deviam estar presentes na 
Câmara em todos os dias de Vereação,se não na totalidade, ao menos se
gundo escala que entre si estabeleceriam.(^)A razão da sua presença o-
brigatSria é ébvia: executar os recados do Senado. 

Não quer isso dizer que não houvesse áreas e trabalho específico 
para os porteiros. A principal tarefa que desenvolviam era a de apregoar 
pelas praças públicas os acórdãos e posturas deliberados em Câmara ou 
nas Juntas bem como as rendas da Câmara e da Fazenda que eram postas em 
leilão anualmente no último mês do anoje ainda os concursos para obras 
públicas dependentes da Câmara bem como as condições de fornecimento de 
carnes à cidade e ao novo 

Os concursos para obras andavam em pregão durante vários dias e 
em todas as épocas do ano. 0 tempo de publicitação, não sendo taxativa
mente fixado pelas Ordenações (5*0, variava de caro para caso: em l608 
a obra da porta do armazém da Câmara foi apregoada durante 10 dias, 
mas em 1597, correu por 20 o pregão de outra porta a construir de novo 
para o pê da escada da mesma Câmara.(55)No mesmo ano, o concurso para o 
conserto da casa da cadeia demorou mais de um mês.(56) 

As vezes não aparecia quem se interessasse pela execução do tra
balho, prolongando-se então por tempo de pregão: em 1629, a reconstru
ção da calçada da Viela da Escada do Colégio para a Rua das Aidas foi 
apregoada durante mais de 2 meses.(57)Pode-se afirmar, todavia, que o 
prazo médio do pregão era de um mês. 

Na fase do concurso, o porteiro-pregoeiro declarava os principais 
pontos do que chamaríamos caderno de encargos. Quando a obra era mais 
complexa, levava consigo os apontamentos do trabalho a efectuar para que 
os eventuais interessados os pudessem consultar.(58) 
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Devia fixa^ os lanços que iam sendo atirados pelos diversos can
didatos. No dia da arreraataçcão final, geralmente comparece no acto 
de assinatura do contrato para atestar o prazo durante o oual apregoou 
a obra e para "dar fé" do nome do autor do menor lanço. Por isso, o 
porteiro devia possuir boa memória.Em l608 havia falta deles porque 
alguns achavam-se "velhos e não tem memoria pêra darem fees".(59) 

Os preços dos géneros de consumo corrente como vinho, azeite,sal 
eram igualmente anunciados por pregão. Frequentemente usava-se o mesmo 
processo antes de se firmarem os contratos com os marchantes.(60) 

Quanto aos contratos das sisas, antes de se efectuar a arremata
ção final, os pregoeiros publicitavam a abertura do concurso durante 
30 dias,(61) ou até mais,(62) pelas imediações da Praça da Ribeira.No 
dia fixado para a arrematação, o papel dos pregoeiros, comparável ao 
dos leiloeiros dos nossos dias, era imprescindível.Durante toda a tar
de repetiam os estribilhos da praxe à espera de poder enfiar o ramo na 
mão do que mais desse, em sinal de clausura do contrato.(63) 

A acumulação do ofício de porteiro com o de pregoeiro não era 
nova, pois na Lisboa medieval acontecia o mesmo. (64 )Tal,-porém, não se 
verificava em Vila do Conde onde, pelos meados do século XV, subsisti
am cargos distintos de porteiro e de pregoeiro.(65) 

As funções de pregoeiro, por si sô, exigiam e justificavam vá
rios funcionários. Mas, para além disso, outros serviços lhes eram co
metidos: em I387 , Sebastião Carvalho foi enviado a notificar os indi
víduos eleitos para quadrilheiros ;(66) em 1612, Fatias Leão convocou à 
Câmara os Juízes de ofícios e mesteres para se acordarem as taxas. 

Frequentemente são mandados a convocar os cidadãos rara Juntas, 
tanto por pregão público como por aviso individual.(f8)Do mesmo modo, 
sao requisitados para chamar à Câmara Vereadores ou o Juiz de Fora. 

Quando o destinatário destes recados morava fora da cidade, o por 
teiro recebia uma gratificação suplementar, de acordo com a distância. 
A utilização dos morteiros como caminheiros foi relativamente frequent 
te.(69) 

Kefira-se, por ultimo, que os porteiros da Câmara prestavam ser
viço no JUÍZO de Fora, sendo às vezes difícil detectar a qual das ins
tituições pertenciam em rigor. 
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4 - Vencimentos 

Já afirmámos que o nível dos seus ordenados era muito baixo.Con
cretizaremos um pouco mais: até 1594 cada porteiro ganhava 800 reis 
por ano. (70) Nos fins de 1594 o vencimento foi aumentado em 50^.(71) 
Mas a percentagem elevada e enganosa porque, na realidade, passaram 
de 800 para lit200 reis. 

Com este dinheiro aos preços de l6lé ou anos próximos, o portei
ro poderia, duas vezes no ano, fazer as seguintes compras: 

1 coelho 30 reis 
1 perdiz t-ç) " 
1 galinha boa 60 " 
1 candeia de sebo(3^0gr.) 35 " 
2 dúzias de ovos ké 
1/2 rasa de sal 15 
1 litro de azeite 1+2 
2 Kgs de carne de boi 60 

- 10 pães de 3^0 gr. cada 80 
2 molhos de couve 1 
2 litros de leite 16 
1 " d e vinho 8 

<s 2 Kgs de bacalhau 80 
26 sardinhas 13 
1 melão born 10 
1 Kg de uvas ]_? 
1 saco pequeno de carvão ^0 

T o t a l gõõ " (72) 
Gomo o ano tem 365 dias,torna-se evidente, que o vencimento do 

porteiro não dava para viver. Por isso estes funcionários teriam outras 
fontes de rendimento; Parte delas são do nosso conhecimento: alguns, 
corno vimos, empregavam-se como caminheiros ao serviço da Câmara. Outros 
tomavam a seu cargo a limpeza dos muros e chafarizes, tarefa que rendia 
6$000 reis anuais. Assim fez João de Sousa em 1587 e 1593;(73) outros 
lhe seguiram o exemplo. 

Não admira que as necessidades de sobrevivência os levassem a fal
tas no cumprimento das obrigações assumidas perante o Senado. Talvez aí 
esteja a razão última e a explicação de algumas das suspensões que so
freram: em 1613, Matias Leão e Antonio de Oliveira foram suspensos de 
toda a actividade por faltarem na Câmara;(?k) em 1634 Manuel Guedes pe
la mesma causa foi colocado em casa durante algum tempo.(75) 

Apesar da modéstia do ordenado, não parece que alguma vez tenha 
havido dificuldade de recrutamento destes funcionários. 

11 
ir 
11 
11 
11 
M 
II 
It 
II 
II 
II 
II 
II 
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CAPITULO XI ^705-

OUTR05 OFÍCIOS MUNICIPAIS 

Para além dos ofícios nue estudámos atrás,devemos referir outros 
de que a documentação nos fala mais rara e espaçadamente mas de que te
mos suficiente noticia para os não deixar em claro neste trabalho que, 
ao menos na nomeação deles,pre tende ser exaustivo.Cremos que o conheci
mento da hist6ria da vida quotidiana urbana,deles não pode prescindir. 

Dividiremos o seu estudo por sectores de actividade mas a-rupá-
-los-emos no mesmo capítulo pela razão simples de que as informações 
que acerca de cada um possuímos são escassas e não permitem grande 
e autónomo desenvolvimento. 

A - SLCTOR DAS OBRAS PÚBLICAS 

Neste sector,citaremos em primeiro lugar o ofício de Provedor das 
C a l Ç a d a s c'ue'co':0 dissemos, era atribuído por inerência ao Procurador 
da Cidade,com as excepçSes e vencimentos oue informámos. 

Cabia-lhe como tarefa primordial assistir à arrematação das obras 
e acompanhar a sua execução,fiscalizando o cumprimento das cláusulas con-
tratuais. 

Para além do Provedor,a Câmara dispunha de outro funcionário nestes 
serviços:era o medidor das obras e calcadas o qual,depois de dadas por 
acabadas pelo mestre pedreiro,as devia medir para acerto final de con
tas. Apôs a morte de Manuel André em 163^,foi empossado no carro outro 
mestre pedreiro,Gonçalo Moreira.(1) Seria exercido gratuitamente? 

Não sabemos.De qualquer modo,foram baldados os nossos esforços 
para encontrar qualquer vestígio documental de ordenado ou propina. 

Para as obras públicas de maior vulto,tratadas à jorna ou por em
preitada ,eram escolhidas supervisores especiais oue se encarregavam de 
fiscalizar e acompanhar o trabalho e de parar a féria ao pessoal. 

0 nome por oue foram designados variou:Gonçalo Rodrigues oue as
sistiu â construção do baluarte de S.Filipe,junto à Porta Nova de Mira
gaia era chamado de Tesoureiro e ganhava 140 reis por dia;(2) Panta-
leão Rebelo,Salvador Nunes e N u n 0 Tavares chefiaram as obras do cais 
da Ribeira entre 1593 e 1.596, sendo designados por Vedores da Obra. Ven
ceu cada um o mesmo ordenado de 140 re±s diários,menos que o Mestre Pe-
dreiro que cobrava l80 reis. 
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Manuel de Lemos era o escrivão e apontador da obra.trabalho que 
lhe rendia 120 reis por dia.(3) Vedores ou Veadores também se chamaram 
C-abriel Machado, cidadão ,e Pantaleão ^uarte que foram encarregados de 
dirigir os trabalhos da trazida de água da Fonte de Mijavelhas para a 
Rua Chã,em 1622-1623.(4) 0 documento refere-se ao vencimento,sem nos 
informar do seu exacto quantitativo. 

Por sua vez,aos superintendentes das obras de ampliação do cais 
da *ibeira,em l6l4,Ant6nio de Almeida e João da Fonseca,que ganhavam 
100 reis diários,chamou-se simplesmente olheiros do cais. Tratava-se 
de uma obra adjudicada a um mestre pedreiro e o trabalho dos olheiros 
consistia em vigiar para que a construção se fizesse "segura e forte" 
e executada desacordo com o estipulado na arrematação.Daí o nome. 

Designação diferente I atribuída a Pantaleão Rebelo que,durante 
quase todo o ano de 1594,superintendeu na obra do aproveitamento e ca
nalização da água do Campo do Meloal,fora da Porta de Carros,para a Rua 
Nova:Provedor.(5) A razão para este título deve estar no facto de,nesse 
ano,ser Procurador da Cidade e,como tal, lhe caber tamBém o ofício de Pro-
vedor das calçadas. 

Os documentos contêm ainda uma alusão aos Juízes das obras aos 
quais os Vereadores,em 1584,mandaram que fossem notificar os donos de 
algumas casas em ruína para que as fizessem derrubar.(6).Nunca mais nos 
apareceu tal designação pelo que ignoramos se era ou não instituição re
gular.Se o era,parece ter deixado de o ser. 

Relacionado ainda com as obras publicas e abastecimento de água, 
devemos citar o cargo de olheiro das fontes e chafarizes. A s u a obriga
ção consistia em revistar periodicamente os canos,fontes e chafarizes 
para verificar se se mantinham limpos e em bom estado de conservação. 
Qualquer anomalia deveria ser comunicada à Câmara. 

0 ofício parece ter sido criado em I608 pelo Corregedor Manuel 
Sequeira de N o v a i s (?) a queffi f o i c o n c e d i d o p e l o He± q u e n o m e a s s e q u e m 

entendesse.Ora desde então ate ao fim do período aqui estudado,com sus
pensões de permeio,motivadas por desleixo no cumprimento das obrigações, 
(8)a tarefa foi exercida por Conçalo de Paiva,cujo vencimento não sofreu 
alteração:8S0C0 reis anuais0(9) Cremos que,para além disso,teria parte 
nas multas aplicadas a quem quebrasse os alcatruzes ou conspurcasse a 
água,cuja denuncia lhe conpetia.(10) 
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Destaqueraos ainda a notícia de que a Camará possuía um pintor 
municipal.Cora efeito,em 1385,0 cidadão António de tfígueiroa foi elei-
t o pintor da Camará em substituição de Francisco de Ataíde one falece
ra. (11) Vinte anos mais tarde,outro Figueiroa,Inácio Ferraz,desenvolveu 
grande actividade artística na mesma Câmara,como ficou dito. 

B -SECTOP. DO ABASTECIi lENTO 

' 1- Sm anos de más colheitas e de forne,a Câmara tentava obstar a aue 
os géneros mais importantes para a subsistência dos moradores, nao fossem 
exportados nem desviados para o exterior. Para isso,nomeava olheiros re
crutados entre os membros da Casa dos vinte e Quatro. 

Normalmente não teriam vencimento.mas em I588 foi atribuído o orde
nado de 6S000 reis ao olheiro dos vinhos, a cobrar das multas que aplicas 
se e no caso de as aplicar.(l2)Este cargo era de duração anual e havia, 
pelo menos dois simultaneamente.(13) 

Alguns destes agentes tinham por missão impedir a fuga aos encar
gos fiscais,chamando-se-lhes olheiros da imposição dos vinhos ou olhei-
ros da sisa dos vinhos. Havia também olheiros da imposição do sal.(l'i) 
Além do olheiro,encontramos o varejador dos vinhos cuja função era a 
de dar varejo âs pipas,ou seja, fiscalizar o pagamento dos direitos de
vidos. 

Em I6OO,Belchior Monteiro foi provido no duplo cargo de olheiro e 
varejador dos vinhos,diluindo-se assim a distinção entre ambos.(15)Mas 
o ofício pertencia à família de Manuel Esteves que nele foi provido em 
1601,em virtude de seu pai e avô já o haverem exercitado.(16) E m I636, 
foi empossado no cargo,então vago,Bernardo de Brito.(17) 

0 seu vencimento situava-se nos 7&000 reis anuais.(l8) 

2-Repesadores 

Numa sociedade e num tempo em que todos os medidores de grão e de 
cal ou contadeiras de sardinha,antes de obterem as licenças,tinham de ju
rar sobre os evangelhos que não enganariam o povo,não admira que tenham 
surgido instituições de reverificaçao dos pesos de certos géneros,nomea
damente das carnes.Assim,em l60f,dado o "ruim peso oue os carniceiros e 
cortadores de carne fazicão em perjuizo do povo",o Senado da Câmara in-
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vestiu Gil Pereira da Rua Nova no cargo de fiel da balança, por um ano, 
para fazer pesar a carne comprada nor, talhos a quem lho requeresse.Pa
ra isso fora-lhe entregue uma balança de ferro complementada com os 
pesos adequados.(19) 0 empossado ganharia 8$000 reis pelo trabalho, que 
receberia aos quartéis.(20) 

Desconhecemos se o ofício existia antes daquela data. Acreditamos 
que sim, embora nos faleça a documentação. Mas, em 1624, multiplican-
do-se as queixas de fraude no peso da carne comprada nos talhos do a-
çougue, resolveu o Senado instituir estavelraente o ofício de repesador 
para pôr cobro aos desfalques que se vinham verificando.(21) 

A primeira diligência efectuada foi definir o perfil do titular: 
- devia ser pessoa honesta e de boa consciência; 
- suficientemente íntegro para o seu a seu dono; 
- de preferência ex-Procurador do Povo ou membro da Casa dos Vinte e 

Quatro. 
Nao terá sido difícil encontrar a pessoa adequada pois, no mesmo 

dia, foi nomeado e empossado o sapateiro Francisco Borges. 
Vale a pena atentar nos pormenores do Regimento que se lhe deu. 

a) - Local:o"repeso" funcionaria junto à porta principal do açougue on
de se colocariam balanças e pesos "meudos e groços". 

b) - Horário: de 2& a sábado, com exclusão das sextas-feiras por ser dia 
de abstinência, ao que julgamos; o trabalho começava às 5 ho
ras da manha (no verão) ou às 6 (no inverno) e prolongava-se 
pelo dia inteiro. 

c) - Modo :no lugar do repeso, o oficial colocaria tabuletas com o nome 
de cada marchante, junto de cada uma das quais teria, ao me
nos, 10 arráteis de carne que obrigatoriamente lhe forneceria 

o respectivo talhante:cerca de 3,4 Kgs. Dessa carne, completaria o peso 
a quem tivesse sido defraudado depois de se certificar quem fora o ven
dedor. No fim do dia restituiria a cada um dos cortadores a carne que 
lhe sobrasse. Mas se a reserva inicial de algum se esgotasse,este teria 
que fornecer a que fosse preciso. 

Além disso o repesador teria um livro onde cada carniceiro dispo-
ria da sua folha; nela o mesmo lançava informação sobre o dia, as pesso
as defraudadas e a quebra havida. Na primeira Vereação de cada mês, o 
repesador levaria o livro à Câmara para ser examinado. Os carniceiros de-
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sonestos seriam pun:dos pecuniariamente e, se fosse caco disso, podiam 
mesmo ser banidos. 

Por seu Indo, o repesador comprometiase a não celebrar avenças 
nem conluies com or cortadores. 
d)  Vencimento: por este trabalho, Francisco Borres vencia 20S0OO reis 

anuais, por provisão real.(22) Razoável salário se o 
compararmos com outros da mesma êpdca. 

Os serviços do fiel do peso, como também é chamado, devem ter si
do eficazes. A concentração dos talhos no nesiío local tornava possível 
a fiscalização. 

Quando o funcionário faleceu, 10,170 recomeçaram as queixar, de oue 
os carniceiros roubavam os consumidores, colocando pesos no gancho onde 
punham a carne.(23)Por isso, o Corregedor, aproveitando a ausência dos 
Vereadores ernprazados em Lisboa, proviu de serventia no ofício a João 
de Paiva para premiar deste modo a sua colaboração no lançamento do re
al de ánua.CíA) Mais tarde, a pedido do Corregedor, os novos Vereado
res nomearamno vitalicianente.(25) 

Os Vinte e Quatro devem ter protestado pois João de Paiva estava 
longe de corresponder ao perfil traçado en lízh , mas do seu descontenta
mento não ficou eco no livro da Vereação de I636. Porém, quando em 1639 
o Corregedor Pêro Paulo de Sousa findou a sua comissão na Comarca do 
Porto e o Doutor Diogo Monteiro de Miranda lhe veio iniciar o Juízo de 
Residência, logo o Síndico da Câmara o denunciou por ter empossado no 
ofício um indivíduo não pertencente aos Vinte e Quatro e detentor de 
outro cargo gerador de incompatibilidade com o novo.(26) 

Desconhecemos o resultado desta acusação. Mas o ofício perdurou, 
pois em 16^7, nele foi empossado Furtuoso Francisco o oual prometeu cum
prir o Regimento a oue atrás fizemos referência.(27) 
3  Aferidor de pesos e medidas 

A defesa do consumidor,como veremos, constituiu inegavelmente uma 
preocupação para os governantes portuenses. Para além do repeso C^r, car
nes, outra instituição funcionou em prol dos compradores dos diversos 
géneros necessários à subsistência quotidiana: o aferidor de medidas e 
■pesos . 
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Na primeira metade dos 60 anos aqui estudados, o "afilar" das me
dicas de pão e vinho constituía uma fonte de rendimento da Câmara que 
arrendava esse serviço a quem mais oferecesse. Durante anos consecuti
vos .ganhou o concurso o carpinteiro-caixeiro João Fernandes que pagou 
anualmente à Camará entre 'i$000 e 6$500 reis, conforme os anos.(28)Ou-
tros afiladores se lhe seguiram. 

Mas, a partir de l605, estabilizou-se o arrendamento na pessoa e 
no quantitativo da renda: Gaspar Alvares, oficial maior (ou escrevente) 
do escrivão da Câmara pela soma de *f$000 reis anuais. (29) 

Em 1613 alterou-se definitivamente o processo. Gaspar Alvares vi
nha servindo a cidade com "inteireza e verdade" e o novo mostrava-se 
satisfeito com o seu labor na actividade específica da aferição de me
didas. 

Assim sendo, o Procurador da Cidade, em sessão de 7 de Abril re
quereu ao Juiz e Vereadores que lhe atribuíssem vitaliciamente o cargo 
de aferidor. Estes responderam afirmativamente, mas não fizeram mais 
que confirmar a nomeação anteriormente feita. De facto, em l609, um a-
baixo assinado dos Procuradores do Povo e dos Vinte e Quatro, defenden
do a conveniência e a necessidade de haver medidas certas nas mãos de 
uma pessoa que vigiasse por isso, reclamava para Gaspar Álvares a pro
priedade do ofício. Já então o pedido fora deferido, inclusive pelo Cor
regedor da Comarca. 

Simplesmente do facto nada constava nos livros dos oficiais do Mu
nicípio. Pelo que, a partir daquele ano de l6lj, o ramo do "afilar" das 
medidas deixou de ser apregoado com as demais rendas da Câmara e o afe
ridor dispensado de pagar os 10 cruzados que habitualmente dava pelo ar
rendamento. (30)A condição que o Senado lhe pôs foi que continuasse a 
servir de Solicitador, cargo em nue estava investido em virtude das au
sências constantes do titular, João Psteves. 

0 ordenado era variável pois era constituído pelas taxas de cada 
aferição. 

Mas o pão e o vinho não eram os únicos géneros mensuráveis. Tam
bém o-azeite era medido no acto de compra. O mesmo sucedia com os panos. 
Outras mercadorias eram transaccionadas a peso. 

Ora, desde longa data, cabia ao Juízes dos Ourives de prata aferir 
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as medidas do azeite, os côvados e ar. varas bem como os pesos de 8 ar
ráteis para baixo.(31) 

Também neste sector algo de novo aconteceu durante o período fi
lipino: é que em l6j9 o Juiz e Vereadores promulgaram um Regimento dos 
aferidores-ourives que havia sido gizado a pedido dos Procuradores do 
Povo.(32)ïalvez seja útil reproduzir aqui as suas linhas fundamentais, 
a) - Pesos: seriam aferidos o s -pesos novos de dois arreateis para bai-

xo(5 peças), em cada um dos quais o aferidor gravava uma 
marca a frio e passava o respectivo alvará. 

Os pesos velhos, ainda certos, não seriam marcados de novo 
enquanto permanecessem vivos os sinais antigos.No caso de um peso pre
cisar de ser acrescentado, dar-se-ia liberdade ao dono nara fazer exe
cutar esse trabalho onde entendesse, "ão era proibido ao aferidor rea
liza-lo mas teria de declarar previamente o preço da operação. 
b) - Balanças: eram também aferidas, sendo as dos talhos duas vezes ror 

ano. Kavia-as de ferro que levavam marca a frio e de ma
deira cujos sinais eram impressos a fogo em cada "concha': 
Kecomendava-se ao aferidor vigilância aturada com as ba
lanças dor açougues. 

c) - Medidas de azeite: estando marcadas e certas não levariam nova mar
ca mas o aferidor cobraria pelo alvará, no qual havia de 
constar a data de aferição. As novas seriam acertadas e 
marcadas com 3 sinais cada uma. 

d) - Medidas lineares: côvado certo e marcado não carecia de nova marca 
mas apenas de alvará devidamente datado. Quanto às varas, 
proceder-se-ia do mesmo modo. Ias proibia-se ao aferidor 
vender varas novas em sua casa para evitar subornos, frau
des e "escândalos". A infracção desta regra seria punida 
com 20 dias de cadeia e 6-000 reis de multa. 

Por cada alvará, o aferidor poderia levar S reis e nor cad- marca 
2 reis. 

A jurisdição do aferidor ultrapassava a cidade, estendenco-se reDo 

Dado o elevado numero de regatões e regateiras e embora houvesse 
quase sempre dei.". Juízes e aferidores é bem possível eue esta actividade 
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sendo de grande benefício para o povo,não deixaria de ser rendosa para 
os aferidores. 

k- Medidores e raedideiras 

Entre o mercador,nacional ou estrangeiro,e o público consumidor 
aparecem-nos medidores e raedideiras de cereal e castanha e contadeiras 
de sardinha,as quais,nao sendo rigorosamente regateiras,às vezes funcio
navam como tal. 

Medidores e raedideiras não se podem considerar funcionários muni
cipais.Aliás nao eram pagos pela Gamara.Mas o Senado reservava-se o di
reito de os escolher,de determinar o seu número,de os demitir,de fixar o 
salário que os donos das mercadorias lhes deviam pagar.Por exemplo,em 
1598 delibera-se na Câmara que os mercadores de pão paguem 1 real por 
alqueire a quem o medisse. 

0 pão era medido exclusivamente no Terreiro e nas Ruas da Fonte 
Dourina e da Reboleira.(33)As licenças não duravam mais de um ano e nin-
guSm podia exercer o ofício sem primeiro apresentar nos Paços do Concelho 
ou em casa do Escrivão da Câmara (j>h) o respectivo fiador o qual se com
prometia a abonar o agente até à quantia estipulada.Esta variou com o 
tempo,certamente em função do volume e do valor das mercadorias e do grau 
de intervenção dos medidores no processo de vendarenquanto em l604,a fi
ança se situa nos 20$000 reis,(35) em 1621 chegou a 80$000 cobrindo os 
riscos de insolvência dos medidores para com os donos dos produtos bem 
como as penas em que viessem a incorrer.(36) 

Ao estudarmos a sua actividade a partir dos Livros da Câmara fi_ 
ca-nos a impressão,bem viva,de que o seu trabalho se desenvolvia,face 
às autoridades e ao povo,entre dois poios de sinal contrário:por um la
do , constatava-se a necessidade e a utilidade do seu labor;por outro, 
a população rejeitava-os e odiava-os. 

A Câmara nunca os pôde abolir definitivamente.No entanto,pelo me
nos em 3 momentos,baniu todos os medidores aprovados:em 1584 (37),em 

1598 (38) e em 1034.(39) Has os afastados neste último ano,contrataram 
Advogado e recorreram para o Tribunal da ^elação. 

Qual a razão de ser da rejeição? Quais as acusações apresentadas 
contra eles? 

A mais frequente era a de que enganavam o povo e roubavam os com-
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pradores,conluiandose com or donos do cereal.(JiO) 
Outras vezes,ar medideiras (oue detinham apreciável capacidade 

econômica)pagavam o grão,por junto,ao mercador e depois açambarcavam
no para o venderem mais caro.C^1)Deste modo,frustravase a grande van
tagem da existência de medideiras (os) que era a de evitar intermediá
rios. 

Além disso,eralhes imputada a mistura de diversas qualidades de 
pao,em prejuízo do consumidor. (42) Na* o raro tentavam' adquir i r o pão dos 
flamengos,comprandoo por medidas grandes,mas na venda utilizavam medi
das pequenas.(43) 

Postos entre as vantagens da instituição que aconselhavam a mantê
la e os desvios e abusos dos agentes oue sugeriam a sua extinção Juiz 
de Fora,Vereadores,Procurador da Cidade e os do Povo procuraram solu
ções de compromirso oue diminuíssem os prejuízos potenciais para o povo. 
Quais foram elas? 

12 Controlar as licenças emitidas e fixar número certo de medido
res.Hm I587 eram 8 as aprovadas. (44 ) .Ern 1593 existiam 7 medido

res.(45) Em 1621,depois de terem aprovado 63 ao longo dos 3 primeiros 
meses(46),em Novembro determinaram oue o número máximo se fixasse em 20. 
(47) A razão de ser da diminuição drástica nãc se terá ficado a dever 
aos abusos mas sim ao facto já assinalado de que muitos oficiais mecâ
nicos deixavam seus ofícios de sapateiro e alfaiate trocandoos pela me
dição do pao.Todavia,devido às reclamações dos mercadores estrangeiros 
o número foi alargado mas não muito.(48) 

20  Definir um perfil adequado de medidor de modo a serem inves
tidos indivíduos oue dessem garantia de isenção e honestida

de.Normalmente preferiamse mulheres para não desviar os homens dos ofí
cios.lias em 1398 afastaramse as mulheres e optouse por "■ ornem: casadoj 
de boa consciência,competentes nos seus ofícios,não criados de Vereado
res, nao privilegiados nem acompanhantes de qualquer mulher nobre. (''19) 
Entre os ? eleitos contavase 1 ourives,! tosador e 1 sapateiro.(SO)Poi 
volta de lí>2o serviam homens e mulheres indistintamente .Mas cm l̂ J.4,os 
Procuradores do Povo advogavam oue o ofício de medidor fosse exercido 
por viúvas virtuosas oue solicitassem o emprego.(Si) Aliás os acórdãos 
e posturas municipais preconizavam oue o cargo fosse confiado a mulhe

» 
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res casadas ou solteiras (neste caso,com idade superior a *f0 anos),de 
costumes irrepreensíveis e de boa fama (52) - perfil que foi exaltado 
em 1598 (53) e quase sempre preferido,com as excepções que se aponta
ram acima. 

30. - Concentrar os postos de venda ( para o que se requereu ao Rei 
a doação da antiga Casa da Moeda) e estimular os donos a medirem o pão 
por si mesmos ou por seus criados (5*0 e receberem eles próprios o va
lor da mercadoria.Do mesmo modo pretendeu-se que os donos das caravelas 
contassem eles próprios a sardinha ou os seus acompanhantes.(55) 0 recur
so às contadeiras significava,na prática,incremento da regatice que se 
queria evitar. 

kQ - Apreender todas as medidas das medideiras,comprá-las e contra
tar um fiel que se responsabilizasse pelo medir do pão,pagan-

do-se-lhe ordenado conveniente.(56)Esta proposta foi aprovada mas nao 
cremos que alguma vez tenha sido executada. 

50. - Impor a aferição de medidas duas vezes por ano (57) e marcá-
-las com um P e um V para evitar habilidades nefastas ao com

prador. (58) 
Apesar de todo o esforço desenvolvido para estabelecer a rectidão 

e a justiça no pequeno comércio nao foi fácil,como veremos,eliminar a 
fraude e o espirito de ganância. 

C - SECTOR DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

Um dos traços característicos da mentalidade renascentista foi a 
valorização do tempo.Nas cidades mercantis,tempo e dinheiro apareciam 
intimamente associados e constituíam o binómio no qual assentava o pode
rio burguês.Daí a necessidade de medir o tempo e de o aproveitar.Para 
tal,desde o sêc.XIV,nas principais cidades italianas os sinos dos reló
gios assinalavam as 2k horas do dia.(59) 

No Porto,cidade mercantil aberta ao exterior,provavelmente desde 
os fins do século XIV fora colocado na Sê um sino de Relógio.(60> Ê de 
crer,por isso, que desde muito cedo,entre o pessoal contratado pela Câ
mara,houvesse um relojoeiro que cuidasse do instrumento e do repicar 
das horas. 

Nos fins do século XVI,em 1592,Pantaleao Gonçalves vencia por 
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exercer tal tarefa 6$000 reis anuais,dos quais 2/3 eram pagos pela 
Câmara,aos quartéis,do dinheiro procedente da Imposição dos Vinhos.(6l) 
A 3& parte satisfazia-a o Cabido. Cabia-lhe ainda repicar o sino do re
lógio na véspera e no dia de Corpo de Deus,sendo este trabalho suple
mentar retribuído com 500 reis anuais.(62) 

Aquele relojoeiro mantinha-se ainda no seu posto em l622.(63)Mas 
o seu ordenado subira para 7$800 reis,a julgar pela parte da cidade que 
totalizava 5$200.Falta-nos,porêm,a documentação para estabelecer com 
precisão a data do aumento. 

Em 1624 o lugar era ocupado por Pêro Teixeira que nele permaneceu, 
pelo menos,até l634,com o mesmo ordenado.Mas em 1637,0 ofício era desem
penhado por João Lopes,relojoeiro e ensamblador a quem a Cidade pagava 
16$000.(6*0 

A que se deverá tão espectacular acréscimo? Será que a Cariara pas
sou a assumir sozinha o encargo? 

Curiosamente por essa altura o relojoeiro de Guimarães a quem se 
pagavam apenas 88000 também se chamava João Lopes.(65) Mera coincidên
cia ou,pelo contrário,tratar-se-á da mesma pessoa? 

Segundo Magalhães Basto,o relógio seria mecânico pois,em 154o,im-
portaram-se da Flandres "engenhos novos» para o mesmo.(66) Como quer que 
seja,as avarias eram frequentes e,tanto quanto sabemos,reparadas local
mente.De alguns desarranjos,quando deles o oficial demorava o concerto, 
os livros deixaram notícia.Assim,em 1587,0 Procurador da Cidade recla
mava pelo facto de o relógio se encontrar "desmanchado".(67) Em 1592, 
de novo gravemente desconcertado,é o Cabido quem toma a iniciativa de 
mandatar o DDutor Inácio de Abreu para tratar de o fazer compor. 0 Se
nado concordou com a nomeação,delegando a sua responsabilidade nos Ve
readores Francisco Alvares de Soágoa e Diogo Brandão.(68) 

Em 1597,perante nova avaria e a incorrecção do relojoeiro,os Ve
readores quiseram demiti-lo,tendo mesmo confiscado as chaves do meca
nismo.Mas 15 dias depois,ou porque a Relação sentenciou em favor de Pan-
taleao Gonçalves (69)ou porque o Senado não encontrou solução alternati
va,restituíram-lhe as chaves,obrigando-o a jurar que traria o aparelho 
bem concertado e certo,com os pesos de chumbo sempre refeitos.Mais o 
obrigaram a prometer que trataria educadamente as pessoas que,do Cabido 
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ou outras,tivessem que concorrer com ele no negócio do relógio.(70) 
E no período que se segue até 1613 não encontramos queixas contra 

os seus serviços.Mas em Outubro daquele ano,o relógio ou não dava as ho
ras ou andava desacertado,ao que parece por se ter partido uma roda. 

A Gidade não tolerava viver assim.Pelo que o oficial foi notifica
do de que ou o arranjava rapidamente ou seria preso com a agravante de 
5o cruzados de multa e ainda 200 reis por cada dia em que o engenho se 
mantivesse avariado.(71) 

Presumimos que a severidade do Juiz e Vereadores convenceu Pantale-
ão Gonçalves a correr para a Torre da Si,não obstante outros trabalhos 
de ferreiro que tivesse entre mios.Julgamos que.efectivamente,Gonçalves 
era mais ferreiro que relojoeiro.Aliás,em 1604,recebeu *f$060 reis de fer-
ragens que havia elaborado para as Portas do burgo.(72) 

A manutenção do mecanismo exigia cuidados permanentes.Daí a razão 
de ser da contratação do relojoeiro. 

Este^talvez pudesse queixar-se da magreza do salário.Mas os Livros 
da Imposição dos Vinhos p o r c u j a r e c e i t a c o r r i a m t a i s despesas,mostra-
™ S q U e o s c°ncertos de maior vulto eram pagos separadamente. 

Em 1637,0 ensamblador-relojoeiro João Lopes e o pintor Manuel Mo
reira refizeram o mostrador(73),o oual foi pintado a ouro e preto,tal 
como estava antes.(7^) 

0 relógio da Só não era o único da cidade,pois em 1632 a Câmara 
ofereceu 10$000 aos Religiosos do C a r m o p a r a compra do seu.(75) 

Nos fins do século XVII,ao que parece,os relógios da cidade ha-
vxam-se multiplicado tanto que a Câmara não via qualquer inconveniente 
em doar o da Sê aos padres de S.João Novo,oferta que o Rei anulou. (76) 

2-Tangedor do Sinorde correr 

As OrdenaçSes Manuelinas e Filipinas (77) mandavam que nas Cida
des e Vilas notáveis os Juízes fizessem tanger o sino durante uma hora 
completa,todas as noites,a fim de avisar as pessoas que o tempo de reco
lher era chegado.No inverno a percussão seria das 8 para as 9;no verão, 
das 9 para as lo. 

Desde tempos antigos existia na cidade do Porto o chamado sino de 
correr,instalado desde 1390 numa torre da Porta do Olival.Por essas ai 
turas,o toque de recolher duraria o tempo que presumivelmente demorasse 
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um homem a percorrer a distância entre a Porta de Cimo de Vila e a Por
ta Nova.(78) 

Em Abril de 1583 o sino de correr foi transplantado para a Porta de 
Cimo de Vila.(79)Porêm,ao que parece,nesse mesmo ano de 1583,a pedido 
dos Oficiais da Câmara,terá sido instalado numa das janelas da Torre si
neira da Sê.(80)AÍ o tangia,em 1585,um tal João Gonçalves que de 4$000 
que vencia pelo trabalho passou para 48500.(8l) 

Em I606 eram já dois os sineiros:o sapateiro Ljourenço da Costa e 
o alfaiate Manuel Gonçalves,moradores ao pé das escadas da Sê.Além da 
obrigação do sino,assumiram a de acender diariamente a lamparina de S. 
Pantaleão,para o que recebiam de 2 em 2 meses o respectivo azeite:4 ca
nadas e 1 quartilho.Além disso,obrigaram-se a repicar o bronze nas fes
tas da cidade,com uma recompensa suplementar.(82) 

Seis anos depois,o Bispo e o Cabido,alegando o perigo de roubo 
"por se devasar[a SéJ quando de noute o vão tanger" fazem saber ao Se
nado que nao desejariam que o sino se mantivesse na Torre.Invocam mesmo 
uma cláusula do contrato da anterior mudança pela qual ele se transfe
riria sempre que se constatasse prejuízo para a Sê.(83)É bem possível 
que a verdadeira razão tenha sido uma das muitas questiúnculas que se 
desenvolveram na época entre o poder eclesiástico e o poder civil,às 
quais já nos referimos,muito embora os receios de furto não fossem in
fundados como se viu em 1644,ano em que da Sê foi furtado o lampadário 
da Capela do Santíssimo Sacramento.(84) 

De qualquer forma,a Câmara não procurou resistir,tendo até nomeado 
e empossado um novo tangedor,residente na Rua de S.Miguel.proximo como 
convinha do local designado. 

Não cremos,contudo,que a mudança se tenha verificado,pois em I6l6 
era sineiro Lourenço da Costa,o mesmo de l606,sinal de que o sino então 
pendia da Torre da Sê.Aliás,ele ê mesmo chamado de "sineiro da Sê'.'(85) 

Por essa época,os dois tangedores venciam ainda 6$000 anuais.Mas 
em I62O ganhavam 7$000,fora as porções de azeite para a lâmpada de São 
Pantaleão de que poderiam auferir algum proveito,dado que o que rece
biam era o dinheiro e não o produto.(86)E em l637,tal como acontecera 
com o relojoeiro,embora em menor percentagem,o salário foi-lhes aumenta
do para 8$000 (87),4$000 para cada um. 
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3- Charameleiros e Trombeteiros 

Para abrilhantar as festas públicas e procissões, nomeadamente 
a do ^orpo de ^eus onde possuíam lugar protocolarmente definidora Câma
ra possuía o seu corpo de charameleiros e de trombeteiros.A recepção a 
personalidades não os dispensava:o Bispo D.Gaspar do Rego entrou na ci
dade ao som triunfal de trombetas e charamelas(89) que receberam pelo 
serviço uma insignificante remuneração. 

Ê obvio que estes músicos ocupavam-se no dia a dia em muitas pro-
fissões:Mogo Lopes era corunheiro e Francisco Anes, sapateiro. (90) 

Os charameleiros cujo número foi fixado em 5 por volta de 1567, 
recebiam 2$000 reis cada um.(9l)'Mas em 1597 o seu ordenado toèal era de 
12$000 (92) mas ignoramos se o aumento foi do vencimento ou,se pelo con
trário, do número dos músicos. 

Ostrombeteiros eram 7 e de dois effl dois anos tinham direito a ves-
tiaria nova no valor de *f$000 reis cada fato.Quanto ao mais^ao que pare
ce, nada recebiam. 

0 ingresso fazia-se por proposta de um tocador do número,apresen
tada na Mesa da Câmara e só no caso de haver vaga.Antes de despachar,o 
Senado exigia a informação do proponente sobre a competência técnica do 
candidato. 

Os instrumentos eram propriedade municipal,construídos no Porto, 
pois em I635 a Cidade pagou 23$000 reis ao latoeiro Damião Teixeira para 
este fazer 9 trombetas.(93) 

D - SECTOR DA SAÏÏDE 

A instituição citadina mais vocacionada para prestar socorros de 
saúde (pelo menos,aos mais carecidos) era a Santa Casa da Misericórdia. 
Mas a entidade maximamente responsável pela saúde pública era a Câmara 
e o seu governo,como veremos na 2a secção desta 2& parte. 

Para isso,o município contava com um corpo de funcionários da saú
de que referiremos sumariamente. 

1- Guarda-Mor da Saúde 

Anualmente o Senado elegia dois cidadãos nobres para superintende
rem na defesa contra eventuais agressores da saúde pública,nomeadamente 
contra os perigos de contágios pestíferos. 
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Quando o alarme era mais premente e maior o perigo de divulgação da doen
ça, em vez de dois,eram eleitos quatro Guardas-^ores da Saúde.(93A) 

São eles que em 1599 levam à Câmara a notícia de que morria gente 
de peste em Pica,da freguesia de Alfena.(9*0 

Gompetia-lhes organizar o serviço de vigilância nas Portas da Cida
de para o que se lhes confiavam as chaves das mesmas(95);pertencia-lhes 
ainda visitar os navios e embarcações que de fora demandavam o Porto, 
despachando-os ou retendo-os em quarentena,conforme "b resultado do in
quérito que conduziam junto do comandante('96);acompanhavam o cirurgião 
e o médico municipais ao degredo do ^aledamores e pronunciavam o vere
dicto final sobre se os suspeitos de peste deviam ser mantidos ou man
dados para casa.(97) 

Quando as necessidades o impunham,nomeavam guardas locais para 
tentar impedir a comunicação entre zonas sãs e zonas impedidas.(98) 

0 seu mandato durava um ano (99) mas podiam ser reconduzidos.Assim 
aconteceu com a dupla Gaspar de Anhaia/Nuno Tavares que serviram entre 
1587 e 1593. 

Eram recrutados entre a aristocracia local.0 cargo,no testemunho 
do Lie.do Francisco Dias,Procurador del-Rei no Porto,estava entre os cin
co que os cidadãos mais prezavam.(lOO)Nos finais do séc.XVI,parece te
rem diminuído os atractivos e a honra do ofício,pois vários tentam exi-
mir-se,como aconteceu,por exemplo,com Simão Ribeiro Pessoa,em 1598.(101) 
No ano seguinte,Diogo Alvares Leite e Francisco Alvares de Soágoa recu-
savam-se a tomar posse mas foram presos "em menagem" (em casa) e compe
lidos a servir,de nada lhes valendo o recurso para a Relação.(102)Regis-
te-se,no entanto,que o Doutor Kui Lourenço,Juiz de Fora,apesar de não 
contrariar os Vereadores quando obrigaram os eleitos a servir entendia 
sagazmente que podia ser um mau serviço prestado à guarda da saúde for-
çarem-se pessoas a ocupar o lugar. 

Porquê a recusa? 0 medo do contágio a que o cargo os expunha ou a 
rejeição da intromissão dos Vereadores no Ofício,como parece ter sido 
a objecção levantada por Diogo Alvares Leite e Francisco Alvares de Soá
goa? (105) 

Apesar de eleitos pelos Vereadores,os Guardas-Mores nem sempre to
leravam a intervenção daqueles na sua esfera de competências.Em 1625, 
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estalou um gravíssimo conflito entre uns e outros ao qual já aludimos, 
porque,no entender dos governantes,o comportamento dos Guardas-Mores 
favorecia a entrega da superintendência da saúde ao Governador da Rela
ção,o queeles rejeitavam em absoluto.(104) 

A intervenção do Governo Central fez-se sentir neste domínio tan
to como nas instituições estudadas atrás.Efectivamente em 1626 um alva
rá ordenava que os dois Vereadores mais moços de cada ano servissem no 
ano seguinte na saúde. (105) A prescrição régia, embora fosse precedida da 
informação do Corregedor da Comarca e pretendesse evitar os vazios decor
rentes da recusa de várias pessoas em aceitar o lugar,não deixava de 
constituir um golpe nas tradições e liberdades municipais. 

Nao consta que ao alvará tenham sido levantadas objecções.Mas,na 
prática,a alteração não funcionou,como se poderá verificar pela compa
ração das listas de Vereadores e de ̂ uardas-^ores. 

0 Ofício se proporcionava honra não trazia lucros visíveis para os 
seus detentores.0 estabelecimento de propinas e pitanças de I566 não pre
via para cada um deles senão a importância de 200 reis,menor que a atri
buída ao cidadão encarregado da bandeira da cidade.(106) Por sua vez,o 
orçamento de 1597,tantas vezes citado,não os contempla senão com ISOOO 
reis de propina anual a cada um,igual à que levava o escrivão da -saúde. 
(107) Esta gratificação não foi modificada pois em 1635 ainda se mantinha 
nesse valor. (108) No entanto,em l6l*f os oficiais da Câmara haviam reque
rido ao Rei um acrescentamento no ordenado dos Guardas-^ores.O Soberano 
remeteu o assunto ao Desembargo do Paço para informação.(109) Desconhe
cemos o despacho final,mas não há vestígios de ter sido favorável. 

Quanto a outras pagas nao as descortinamos na documentação,muito 
embora numa vereação de 14-88 se tenha estabelecido o ordenado de 2$000 
reis para o Guarda-Mor Rodrigo Afonso.(no) 

N0 entanto,parece que alguns tentavam cobrar emolumentos pelo des
pacho das embarcações como se pode inferir do facto de,aos empossados 
em I6l6 ser exigida uma declaração em como não levariam qualquer esti
pêndio pelo cumprimento do seu ofício.(Ill) 

Assim sendo,compreende-se que a instituição fosse reservada aos 
social e economicamente mais dotados.E também se perceberá por que é 
que progressivamente o seu desempenho deixou de ser aliciante para ai-
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. guns. Alias,em l636,não se justificando a existência do cargo,terá sido 
extinto ou,pelo menos,suspenso o seu provimento.(112)Mas em I638,encon
tramos,de novo,Guardas-^ores da Saúde,no Porto. 

2- Escrivão da Saúde 

Em todos os actos oficiais,os Guardas-Mores faziam-se acompanhar 
do Escrivão da Saúde que,como vimos,era quase sempre o próprio Escri
vão da Câmara.(II3) 

Testemunho do labor útil destes funcionários ficou bem patente nos 
chamados Livros das Visitas de Saûde <}e q u e s e guarda uma excelente col-
lecçao do Arquivo Histórico Municipal do Porto.(Il4)lnfelizmente,já o 
escrevemos,perdeu-se a quase totalidade do material atinente ao período 
aqui estudado. 

Pelo seu trabalho,os Escrivães cobravam ÍOSOOO anuais,mas em I589, 
Manuel de Matos Pais viu o salário subir para 12&000 (115)nível em que 
se manteve depois de 16^0.Para além disso,como referimos atrás,recebiam 
ISeOO de propina. Não sendo vencimento notável,era igual ao do médico 
e do cirurgião. 

Alguns abusos tiveram que ser reprimidospela Câmara:em 1612,Balta
sar Alvares (que excepcionalmente não era Escrivão da Mesa) cobrava 200 
reis por cada navio despachado,a título de "proes e percalsos" - com o 
que se sentiam molestados os Mestres das embarcações visit-antes.0 Sena
do que pretendia assegurar e incentivar o progresso comercial urbano 
proibiu-o de o continuar cobrando.(116) 

Tal como o ofício de -^scrivao da Câmara,o de saúde era de apresen
tação municipal e confirmação régia.(11?) 

3- Meirinho da Saúde 

Notícias dispersas fazem-nos acreditar que o ofício de Meirinho da 
saúde nao era de provimento contínuo,sendo apenas preenchido quando se 
declaravam rebates de peste de que se temia propagação e contágio. 

De facto,entre 158*1-1598 os Livros de Vereações não se lhes referem. 
E quando naquele último ano,Manuel Cordeiro,Procurador do Povo é nomeado 
na Mesa da Câmara para o lugar,as funções que se lhe cometem são de carác
ter transit6rio:fazer transportar as pessoas ao degredo e executar outras 
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diligências consideradas importantes.(118) 
Por outro lado,o ordenado que se estipula indica no mesmo sentido: 

200 reis por dia "enquanto for necessário e durar a ocasião das guardas'! 
0 salário ao dia e nao ao ano usava-se para tarefas de curta duração. A-
crescentaremos que a renovação do contrato por mais um mês,em Julho,con
firma a nossa suposição.(119) 

Mais tarde,em Dezembro,continuando bem vivo o receio de contágio,o 
Procurador do Povo foi reconduzido no ofício mas como não podia trazer 
vara (ignoramos porquê) ê-lhe retirado o título de meirinho e substituí
do pelo de guarda geral solicitador da saúde.não se alterando porém as 
suas funções e obrigações acima referidas.(120) 

Em 1600,aquando da eclosão da peste em V n a Nova,os Livros de Verea 
coes e outros revelam-nos a existência de um meirinho da saúde a superin
tender nas comunicações com o degredo de Valedamores Gonçalo da Costa, 
que fora eleito em Março de 1599 com o ordenado do anterior.(121) 

Depois,até l6l7 não nos voltam a aparecer notícias sobre este ofi-
cial.Mas em Setembro daquele ano,tendo havido notícia de peste em Amster
dão e noutros lugares dos ^aíses-Baixos.de onde uma nau havia entrado 
no D0uro,de novo se elege na Câmara um meirinho da saúde,o escrevente 
Gaspar Alvares,com o mesmo vencimento de 200 reis "por todo o tempo que 
servir"»(122) 

Segue-se mais uma vez um longo silêncio que dura atê l636.Logo no 
início deste ano,o Solicitador Jerónimo da Silva requereu ao Juiz e Ve
readores que o nomeassem meirinho da saúde em virtude de o cargo estar 
vago "por falecimento do proprietário" Gonçalo da Costa.Deferida a pe
tição, logo foi empossado. 

Quererá isto dizer que o ofício passou a ser de provimento regular 
e contínuo,como parece estar contido no vocábulo "proprietário" aplica
do precisamente a Gonçalo da Costa? Mas não encontramos qualquer referên
cia a salários na contabilidade municipal - o que nos deixa dúvidas so
bre a tal regularidade,tanto mais que os ordenados do médico,do cirur
gião e do escrivão aí aparecem lançados. 

No entanto,em l6^o,de novo nos surge uma referência eventualmente 
favorável à resposta positiva:o meirinho da saúde foi responsabilizado 
pela denúncia dos que lavavam imundícies e conspurcavam os tanques e cha-
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farizes da cidade na pressuposição de que o coimeiro, a quem tal compe
tia se concertara com os prevaricadores.(12*0 

Permanece,pois,a dúvida tanto mais que nada no texto sustenta a 
hipótese de este último ter sido contratado recentemente. 

k - Técnicos municipais da saúde: 
Médico,cirurgião, boticário e sangrador 

Em I598 residiam na cidade do Porto,pelo menos., 21 tlcnicos de saú
de' entre médicos, cirurgiões e sangradores doa quais um assinava de cruz 
e apenas quatro possuíam graus académicos. Não podemos separá-los por 
categorias profissionais específicas pois o Escrivão apresenta-no-los em 
bloco,em assento de reunião camarária para a qual foram convidados.(125) 

Sabemos o seu nome, número e grau de instrução porque no final da 
sessão todos assinaram a acta, tendo os graduados declarado o respectivo 
titulo . O Doutor Lopo Dias era físico da Câmara sendo cirurgião da mes
ma Cristóvão da Maia. 

4.1 - O médico da Câmara 

Qual a razão de ser do médico e do cirurgião municipais nesta épo
ca? Quais as suas funções específicas? 

A resposta é-nos dada, por um lado, pelos termos da contratação do 
Doutor Lopo Dias e de Manuel da Maia (irmão de Cristóvão da Maia) em 23 
de Abril de 1575.(126) Aí se diz que a sua presença era indispensável 
para acompanhar os guarda-mores da saúde no exame que estes faziam aos 
tripulantes e passageiros dos navios procedentes de zonas suspeitas de 
peste, tanto estrangeiros como nacionais.A não existência de médico nem 
de cirurgião municipais levava muitas vezes à necessidade de obrigar pe
la justiça a que um ou outro dos médicos e cirurgiões mais conhecidos 
fizessem tais exames, com os incómodos e demoras daí decorrentes. 

Por isso, as próprias atribuições da Câmara mostravam a necessida
de de se dispor de médico e cirurgião próprios. O rei confirmou de ime
diato a escolha de Lopo Dias. 

Em épocas de peste, a actividade dos clínicos municipais obrigava-
-os a deslocações múltiplas não só aos locais atingidos mas também ao 
degredo de Valedamores a examinar os doentes isolados.(127) 

Não nos consta,porém, que além dos sangradores, outro curador ai-
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guma vez,durante este período, se tenha voluntariamente"degredado" com 
os suspeitos para lhes prestar assistência permanente. 

Para além das funções clínicas propriamente ditas, o médico muni
cipal era obrigado a acompanhar os Procuradores do Povo e os Almotacés 
na inspecção à sanidade dos géneros vendidos na cidade.(128) 

0 vencimento do médico da Câmara, enquanto tal, era modesto:em 
1575» Lopo Dias vencia apenas 8$000 reis anuais.(129) Em I587, aprovei
tando a circunstância do compromisso assumido de curarem graciosamente 
os oficiais da Câmara e seus familiares, médico e cirurgião pediram au
mento de ordenado.(I30) Na verdade, em 1592 já o ordenado do físico su
bira 50% passando para 12$000 reis.(l3l)Durante mais de um século, tal 
vencimento manteve-se inalterável. 

Escusado será dizer que não foi por esta via que o Doutor Lopo Di
as se achava rico ao ser preso pela Inquisição em l6l8, 

0 salário dos médicos municipais era diferente de Concelho para 
Concelho. Assim, o físico da Câmara de Aveiro ganhava 20S000 reis em 
1598, com obrigação de curar os pobres e os religiosos e não sair da vi
la. (132) Mas, em 1Ô27, o seu colega e sucessor, Francisco da Costa,obte
ve autorização para curar em acumulação na vila da Esgueira com o salá
rio de 10$000 reis.(133)A obrigação de curar gratuitamente os pobres e 
os frades de S. Francisco foi generalizada a todos os concelhos do país, 
em 162^.(134) 

0 mesmo vencimento de 20$000 reis foi atribuído em I608 ao Licen
ciado Domingos Mendes, médico da vila de Punhete,(I35) bem como ao físi
co da vila de Caminha, obrigado a tratar graciosamente as freiras do 
Mosteiro da mesma vila.(l36)Mas, no mesmo ano, o médico de Aldeia Gale
ga recebia 40$000 reis visto a população ser pobre e não lhe poder pa
gar do seu. Depreende-se que o clínico aqui não exercia actividade pri
vada. (137)Em 1627, o médico de Ponte de Lima ganhava 30S000 reis (I38) 
e o de Atouguia vencia 20$000.(139) 

0 salário mais comum dos médicos fixava-se por essa altura em 
20&000: além dos exemplos acima referidos, poderíamos acrescentar o de 
Castelo de Vide e o de Vila Franca.(l^O) 

Perguntar-se-á:por que razão se manteve em nível inferior o orde
nado do físico da cidade do Porto?Obviamente porque lhe estavam garanti
dos outros meios de subsistência, no exercício da clínica privada como 
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era o caso de Lopo Dias, mas também em outras actividades: o Lie.do Je
rónimo Rebelo da Maia, filho do cirurgião Cristóvão da Maia, tal como o 
seu pai ganhou a vida como tabelião do judicial,(l4l) tendo-em 1621 re
nunciado ao oficio burocrático em favor de Marcos Lopes, a troco de uma 
garantia em dinheiro suficiente para meter no Mosteiro de S. Bento uma 
sua filha.(142) 

Após a morte do Doutor Lopo Dias, por volta de 1620, vítima da In
quisição, o provimento no caso de físico da saúde do" Porto exigia, como 
condição prévia, a qualidade de cristão-velho. Em l6l8, 5 médicos cris-
teos-novos haviam sido presos no Porto, como vimos, e a hostilidade con
tra os da nação ficou bem patente nas Cortes de Lisboa de 1619. 

Mas muito antes, em 1591 já o Desembargo do Paço demitira da Mise
ricórdia do Porto L0po Dias em favor de um cristão-velho, Lie.do António 
Ferreira, com base numa provisão real de 1585,(143) a qual dava prece
dência nas Misericórdias e Câmaras aos cristãos-velhos sobre os novos. 
Bem se opôs a Mesa da Misericórdia à sentença do Tribunal lisboeta.De 
nada valeram os 35 anos de serviço e a competência demonstrada por Lopo 
Dias face à inexperiência e recém-licenciatura de António Ferreira.E, 
assim, embora sob protesto da Mesa, em Abril de 1591 o jovem mldico to
mou posse do serviço clínico dos hospitais de Rocamador, de Cimo de Vila, 
do de Santo Ildefonso e do de Santa Clara, na Rua dos Mercadores.(144) 

Mas, paradoxalmente, nas suas ausências ou doenças, continuava ser
vindo na Misericórdia o cristão-novo bem como outro companheiro de na
ção, o Lie.do Tomás de Brito.(145) 

Na Câmara a substituição não foi tão fácil. A sentença inicial do 
Desembargo do Paço obrigava o Senado a demitir o cristão-novo. Porém a 
argumentação que apresentou em favor do Doutor Lopo Dias, citando os gran
des serviços prestados pelo médico em 1575 na cura do tabardilho fize
ram recuar os Desembargadores os quais acabaram por confirmar vitali-
ciamente o físico no lugar, não sem recomendar à Câmara que, após a sua 
morte, deveria ser provido ura cristão-velho,(146) como vimos acima. 

De facto, em l6l8, foi provido como físico da cidade o Lie.do An
tónio Ferreira, então já experiente e de competência comprovada, o qual 
passou a juntar aos 40$000 reis que tinha como médico da Misericórda 
(147) os 128000 da Câmara. 

Dez anos depois, encontrando-se gravemente doente, com delírios de 
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julzo e falhas da memória, é substituído pelo Doutor Jerónimo Rebelo, 
antigo leitor da cadeira de Avicena e Conselheiro da Universidade de 
Coimbra, homem de qualidade e de muitas letras,(148) médico da Mise
ricórdia e da Relação, dos mais antigos da cidade e ex-cirurgião-mor 
do Brasil.(149) 

Tendo falecido em Agosto de I639, foi substituído pelo Doutor Ma
nuel Maio de Macedo, eleito por unanimidade no Senado, na presença dos 
Procuradores do Povo, o qual não tomou posse sem se comprometer a tra
tar gratuitamente os oficiais da Câmara.(150) 

Como se depreende do exposto, a nomeação do físico (bem como a 
do cirurgião) dependia da Câmara. Ao Rei era dado conhecimento, tal
vez para confirmação, mas sobretudo porque não se lhes podia pagar sem 
despacho favorável do Soberano. 

Se dúvidas houvesse seriam desfeitas pela carta régia de 9 de Maio 
de l6l4 à Câmara do Porto na qual o Monarca, referindo que o Doutor Lo
po Dias se encontrava na Corte de Madrid a curar os ministros do Conse
lho de Portugal, recomendando à Câmara que durante a ausência provesse 
no oficio o filho do titular, Lie.do Luís da Cunha Henriques, (I5I) que 
aliás foi preterido pelo Lie.do António Ferreira.No mesmo sentido apon
tam as diversas nomeações de cirurgião. 

4 . 2 - 0 cirurgião da Câmara 

Em 1575, ano crítico para a saúde pública portuense, a Câmara con
tratou como cirurgião municipal Manuel da Maia o qual, tendo falecido 
no ano seguinte, foi substituído por Cristóvão da Maia , seu irmão.(152) 

Terá sido Manuel da Maia o primeiro cirurgião municipal da Sidade? 
Se assim ê, não se Verifica paralelismo com o lugar de físico. 

Aliás, a falta de paralelismo ê patente ainda no facto de ter ha
vido rupturas no provimento do cirurgião, ao contrário do de físico, 
onde efectivamente o lugar esteve continuamente preenchido 

As funçSes do cirurgião mostram-se afins das do físico, mas so
bretudo apreciadas e reclamadas nos tempos difíceis de rebates de peste: 
cabia-lhe fazer exames clínicos, diagnóstico e tratamento adequado dos 
padecentes em ordem a obter a cura bem oomo ordenar a beneficiação de 
casas e objectos em contacto com doentes. De facto, nos finais do sécu
lo XVI, tempos da chamada peste pequena, o cirurgião aparece repetida-
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mente citado nos livros a efectuar visitas ao degredo do Valedamores. 
Tal corno o físico, devia "curar de cirurgia" graciosamente os o-

ficiais da Câmara.(153) 
Como dissemos,após o desaparecimento do primeiro cirurgião em 

1576, sucedeu-lhe Cristóvão da Maia o qual por sua vez faleceu na pri
meira metade do mês de Maio de 1610.(15^) 

Durante esse lapso de tempo terá servido sempre de cirurgião da 
cidade?De facto em 1599, vemo-lo em grande actividade no degredo. Mas 
a ausência de notícias sobre pagamento de salários permite-nos pôr em 
dúvida se,efectivamente, a continuidade não se terá quebrado. De resto, 
quando em Julho de I6l0, Aires de Aguiar Vieira foi contratado, os 
termos em que o pedido ê dirigido ao Rei reforçam a dúvida :"pedirião a 
Sua Magestade que lhe concedese na imposição algum hordenado..."(I55) 
Se a substituição fosse apenas de um (que morrera) por outro, os termos 
em que a petição era redigida seriam naturalmente diferentes.Aliás a 
indicação de que o físico ganhava 12S000 reis cobrados na imposição do 
sal era uma informação que seria acompanhada da do ordenado do cirurgi
ão, se o houvesse. 

Aires de Aguiar morreu 2 meees depois, em fins de Agosto ou prin
cípios de Setembro.(156) Ora daí até ao fim de I6I5 não houve cirur
gião municipal. Em I615, o Rei depois das informações curiais obtidas 
junto do Corregedor, autorizou a Câmara a pagar 12$000 reis anuais eo 
Lie.do António de Açores, cristão -velho, natural da cidade da Guarda, 
"um dos bons cirurgiões do Reino" e desejado por muitas localidades do 
País ,e de Castela.(157) 

Esse vencimento mantinha-se ainda em l68l (I58) 
Em 1616, o Lie.do António de Açores entrou em conflito com a Mi

sericórdia da qual era cirurgião desde I6l3.(l59) Despedido do Hospital 
de D. Lopo e da Casa da Relaçáo, continuou como cirurgião da cidade ate* 
ao fim de l6l8. Mas em 1619 ê o seu filho Jorge de Albuquerque quem, 
por procuração do pai, recebe o ordenado.(I60) 

Nesse mesmo ano, a cidade contratou novo cirurgião na pessoa do 
cidadão Inácio Teixeira.(l6l)lgnoramos até quando serviu. Sabemos ape
nas que em 16 Zk foi aceite no Hospital de D. Lopo, onde ainda perma
necia em I63O com o ordenado de 15$000 reis.(l62) 
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Em I635 servia como cirurgião da cidade um tal José Rebelo,porven
tura familiar do médico da Câmara.(163) 

Do conjunto dos cirurgiões aqui referidos,o único comprovadamente 
graduado pela Universidade era António de Açores.Quanto aos restantes, 
seriam certamente profissionais aprovados pelo cirurgião-mor do Heino 
perante o qual deviam fazer exame de competência. 

A profissão era aprendida experimentalmente em grande parte dos 
casos,como talvez o sugira o facto de,em 16^1,com grande escândalo da 

4M 

Mesa da Misericórdia,o cirurgião António Sucarello fazer-se substituir 
pelos seus praticantes na assistência aos doentes do Hospital.(16^) 

No entanto,havia a noção de que o verdadeiro cirurgião devia estu
dar e saber latim e não se contentar com fazer sangrias como faziam os 
barbeiros.Com base nessa argumentação,os Vereadores da Cidade preten
diam pagar a Marcos Barbosa o ordenado de sangrador e nao o de cirurgi
ão que ele reclamava e acabou por obter.(165) 

*+.3 -^angrador-Barbeiro 
A Misericórdia possuía sangrador permanenteíJácome Simões Cubas, 

pai a quem sucedeu o filho de igual nome.O primeiro recebia da Institui
ção 20 reis por cada sangria ou barba que fizesse.A deslocação a Vila 
Nova custaria o dobro.(166) Ao segundo,contratado em 1599,preferiu a 
Santa °asa pagar-lhe 20$000 anuais,comprometendo-se este a sangrar os 
doentes do Hospital de D.Lopo,lançar ventosas e fazer cabelos e barbas. 
(167) Pelos vistos,esta modalidade saía-lhe mais barata.Aliás,o preço 
máximo de cada sangria para a população em geral fora estabelecida pela 
Câmara,em 1585,a 3O reis.(l68) 

A Câmara obviamente não interessava contratar sangrador permanen
te.Mas em períodos críticos nao hesitava em fazê-lo.Assim,pagou 20$000 
reis por mês a António de Sousa e a uaspar Pereira que trabalharam su
cessivamente no degredo de Valdamores durante mais de um ano,a partir 
de Fevereiro de l600. 

A primeira vista,o ordenado do sangrador pode parecer elevadíssi
mo.0 risco tinha que ser pago.Na época havia a consciência clara (talvez 
até exagerada)de que o perigo de morte era muito real para quem se dis
punha a contactar directamente com os doentes e por isso aquele salá
rio nao se considerava demasiado. 



Mesmo assim,depois de o perigo passar,a Câmara procurava fugir às 
obrigações assumidas neste domínio e,por duas vezes,foi obrigada a res
ponder na Relação por falta de pagamento a sangradores.(169) 

k.k - Boticário 
Nos fins do séc.XVI,além de médico e cirurgião,a Câmara do Porto 

contava com um boticário municipal.No início do período filipino era 
seu titular Fernando ^odrigues que faleceu nos finais de 158^.Sem de
mora OF Vereadores empossaram como seu sucessor Fernão de Morais (170), 
o qual em 1595 ainda cobrava os 4$000 reis que a provisão real autori
zava para o boticário (171),bastante menos que na vila de Caminha on
de,em l608,o seu colega recebia 10$000.(172) 

Apôs aquela data,a única referência documental que encontramos 
mostra-o a aviar as prescrições do Doutor ^opo Dias e outros para socor
ro dos degredados em ^aldemores e em isolamentos do ^ermo no ano de l600. 
(173) Depois segue-se um longo silêncio. 

Será que após a morte de Fernao de ^orais,ocorrida por volta de 
l603,a Câmara deixou de ter interesse no provimento do ofício? 

Não sabemos.De qualquer modo,desta rápida enumeração terá ficado 
bem patente a preocupação da governança pelos problemas de saúde públi
ca.Voltaremos ao assunto. 

Acrescente-se que,em períodos de surto epidémico provado,a Câmara 
contratava guardas populares cuja missão era impedir a saída para o ex
terior das pessoas isoladas no local onde os sintomas haviam aparecido. 
Do mesmo modo,o degredo de Valdamores quando habitado por doentes ou 
suspeitos era guardado por homens dos mesteres especialmente contrata
dos para tal tarefa. 

Não faltava também aí o coveiro,cujos serviços,em períodos críti
cos,foram sempre necessários/173A)Tal como no caso dos sangradores,a 
excelente retribuição prometida vencia os naturais temores da exposição 
ao perigo. 

E - SECTOR DAS FINANÇAS E ECONOMIA 

0 sector das finanças mobilizava por certo muitos funcionários. 
Mas aqui interessa-nos apenas referir as instituições sobre as quais 
a Câmara exercia algum controlo,ora na fase de nomeação das pessoas ora 
na de fiscalização das contas. 
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1- Recebedores das Sisas 
Ora a Câmara actuava principalmente ao nível da organização da 

burocracia do chamado Cofre dos Crescimentos das Sisas( a que nos refe
riremos abaixo de forma mais circunstanciada) e ainda do Cofre da Im
posição dos Vinhos. 

Neste campo foi notável a intervenção da Coroa no sentido de tor
nar eficaz e oleada a pesada e anárquica máquina que existia antes de 
I58O. 

Assim,em 1590,tendo tido conhecimento de que o dinheiro dos cres
cimentos se gastava desordenadamente e andava dividido por mãos de pes
soas particulares que dele se aproveitavam,o Rei não só confere plenos 
poderes ao Governador da Relação para controlar as despesas e fazer me
ter no cofre atempadamente as importâncias dispersas,como exige ser in
formado da situação "fazendome de tudo muy particullar e distinta Rella-
çao com todas as decraraçois e mais cousas que entenderdes..."(174) A 
partir dessa data,começa a existir de facto uma contabilidade bastante 
rigorosa desses fundos,com a organização de uma burocracia mínima que 
se vai aperfeiçoando:em I63I havia escrivão para as metidas no Cofre, 
outro para as despesas e ainda um contador oficial do dinheiro.Os pri
meiros ganhavam 8$000 cada um e o último l6$000.( 175) 

Aliás,pelos anos de 1590 dá-se uma alteração essencial no sistema 
de recebimento das sisasraté 1591,o Senado elegia no princípio do ano 
4 recebedores para a sisa do yinho e outros k para a sisa do ver do 
peso,os quais eram dados a conhecer no início do trimestre que lhes com
petia.Regra geral eram escolhidos entre mercadores,sendo o cargo de a-
ceitação obrigatória.(I76) 

Mas como o número de privilegiados progredia,tornava-se difícil 
nomear alguém que não estivesse abrangido pelas condições de dispensa. 
Em 1584,o recebedor do 2Q quartel do ver do peso apenas à J>& nomeação 
foi encontrado e mesmo assim sob ameaça de prisão e ter que pagar de 
sua casa,caso não recebesse.(177)0 mesmo aconteceu com es indigitados 
para recolher a sisa dos vinhos:só à 30 nomeação se encontrou respos
ta positiva.(178)E em Março de I588 estava ainda por recolher o dinheiro 
do último quartel do ano anterior !(179) 

Assim não admira que uma certa desordem provocada por atrazos su
cessivos .reinasse no sector.0 problema era sentido pelos Vereadores e 
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resolveu-se pela nomeação vitalícia de recebedores,mediante a outorga 
de salário compensador : assim aconteceu con Filipe da Silva que,em 1587, 
foi nomeado para o ramo do ver do peso,entradas do mar e correntes da 
terra.(loO)Para o dos vinhos foi escolhido Gaspar de ^aceres a quem os 
Vereadores prometeram que pediriam ao -"ei lhe consignasse salário ra
zoável. (l8l)0 mesmo processo foi adoptado para a sisa do pescado para 
o que fora nomeado,em 1591,o cidadão Nuno Tavares,depois da morte de Ma
nuel de Matos Pais,(l82)para a das herdades entregue a Sebastião Borges 
e para a do sal confiada a Simão Vaz da Costa.(I83) 

Ë,pois,sob o reinado de Filipe II que o sistema de recebedor vi
talício se instala definitivamente,nao se recorrendo a arrecadador pro
visório senão quando o proprietário,por qualquer razão,não cumpria.Para 
convencer o tesoureiro,deu-se-lhe ordenado compensador. 

Assimrem 1591,a Gaspar de Cáceres prometeu-se-lhe 15$000 reis para 
continuar na sisa dos vinhos,quando antes o salário não excedia os 58000. 
Ao seu sucessor,Simão Cordeiro,ê confirmado aquele vencimento.(184)0 mes
mo Gaspar de Cáceres,cidadão e cristao-novo,logrou uma nomeação régia 
para tesoureiro do ver do peso com a paga de ?0$000(l8s),igual à do seu 
antecessor Pantaleao Pebelo (l86)e à dos sucessores Pedro Alvares Vila-
fanha,António Teixeira,Silvestre Ferros Chamorro e F r a n c i s c o Lopes Cor
deiro. 

Melhor vencimento cobrava Francisco da Hottet Rebelo pela arrecada
ção da imposição dos vinhos que lhe rendia em 1588 30$000,(l87) salá
rio que se manteve estável até depois de l640.Todavia, a partir de 1624 
os livros de despesa apresentam-nos um acrescento de 12S000 que se lhe 
pagavam por ordem do chanceler da ^elação,a título de quebras e falhas 
e propina do Corpo de Deus.(l88) 

Por autorização real,depois de ouvida a Câmara,o cargo transitou 
p ra o filho Gonçalo da Mota Pebelo (189) preso pelo Santo Ofício em l6l8 
e regressado à cidade em l62*f.Após a sua morte (Maio de I628) deixando 
contas atrazadas.o ofício foi herdado pelo seu fiador,Domingos de woura, 
mercador de vinhos.(190) Pantaleao de Vasconcelos e Pantaleao Duarte, 
ambos cidadãos,terminam a série. 

lienor salário era o auferido pelo tesoureiro da sisa do pescado 
que,em 1591,não ultrapassava os 12$000 (19l)bem como o de recebedor das 
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herdades que,na mesma altura,não recebia mais de 4$000 reis.(192) 
Comparados com o ordenado do recebedor da Alfândega que,em l6l3, 

ganhava 80&000,estes eram insignificantes.Mas era também abissal a di
ferença de dinheiros cobrada num e noutro local. 

Recrutamento e nomeação.Problemas de solvência 

Os recebedores eram recrutados,como dissemos,entre os mercado
res abastados e cidadãos,sendo cristãos-novos alguns deles.Mas um cor
reeiro, António de ùinde,foi recebedor da sisa dos vinhos e um ourives 
de oiro,Manuel Fernandes Maneaue,depositário dos rendimentos dos bens 
de raiz..(193) 

Antes de empossados,era-lhes exigida uma fiança que assegurasse 
à Fazenda o recebimento dos valores em jogo.Mas as entregas dos dinhei
ros no cofre foram,âs vezes,bem difíceis.Em 1593,todos os recebedores 
foram ameaçados de prisão,precisamente pelo retardamento das prestações. 
(19*0 E em 1599,Gaspar de Cáceres foi efectivamente encarcerado duran
te bastante tempo até pagar uma dívida de 100$000 ao C0fre.(195) Nuno 
Tavares,tesoureiro da sisa do pescado e Francisco ^aiao,recebedor dos 
bens de raiz,morreram falidos,obrigando os seus fiadores às compensa
ções legais.E Pantaleão Duarte,em 1624, devia pelo menos 77^8000 à Im
posição dos vinhos,(196) ao que parece por nao conseguir cobrá-lo dos 
devedores.Mais tarde,em 1639,reincidiu nos atrazos,sendo preso mais uma 
vez...(197) 

Quanto a nomeação,vimos que enquanto nao havia recebedores vitalí
cios,eles eram eleitos na Câmara para servirem trimestralmente,nos ter
mos definidos pelas Ordenações.(l98)Na fase posterior,o processo normal 
foi a apresentação da Câmara e a confirmação real. 

Quando esta prática era transgredida,o Senado reagia.Essa era a ra
zão pela qual a Cidade quis,em I626,obter da Torre do Tombo a c6pia da 
provisão de nomeação de Sebastião Borges,em 1591,claramente feita por 
eleição da Câmara. (199)E em 16^+0, o Síndico quis impedir Pantaleão de Vas
concelos, de recèberalmposiçao do vinho com o argumento de que o provimer 
to pertencia à mesma Câmara.(200) 

Além dos recebedores,outros oficiais trabalhavam na área das si-
sas:os escrivães,alguns dos quais,sem dúvida,foram nomeados pelo Rei.Foi 
o caso do cavaleiro fidalgo Luís de Paiva a quem o Monarca quis,em I606, 
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recorapensar pelos serviços prestados no Brasil,vencendo 16$000,(201)tan
to como o antecessor Henrique Vaz e o suces; or Agostinho ^ogueira da 
Fonseca.(202) 

A documentação refere ainda os requeredores do ver do peso cujas 
funções eram requerer junto dos devedores o pagamento das suas dívidas 
fiscais à sisa respectiva.O vencimento modesto (111200) testemunha a 
pouca importância do seu trabalho.(203) 

Nao tratamos aqui dos rendeiros e seus homens,os quais constitu
íam a maior parte dos trabalhadores desta área,porque a sua activida
de,uma vez assinados os contratos de adjudicação,fugiam ao controlo da 
Câmara. 

2 - Corrector de mercadorias 

2.1 - Origem 
Segundo Gama Barros,a instituição dos correctores em Portugal re

monta,pelo menos,à 2« metade do séc.XIII.no reinado de AfonsoIII.(204) 
No Porto,as primeiras notícias que se conhecem datam de época um 

pouco mais tardia:Hicardo Jorge afirma que um acórdão camarário de 
132^ lhes fixou as funções que eram as de "intermédios forçados entre 
os comerciantes e os mestres das embarcações".(205) 

Na Lisboa quatrocentista a instituição apresentava-se com grande 
vigor e muito bem delineada:os correctores aparecem como mediadores o-
brigatórios nas transacções efectuadas entre mercadores estrangeiros e 
portugueses e vice-versa,cobrando uma taxa pelo seu trabalho à qual se 
chamava a corretagem.(206) 

Embora o Livro de Vereações de 1^66 de Vila do C o n d e não se lhes 
refira, cremos que existiram correctores era todos os centros de comér
cio do Reino, nomeadamente nos do litoral onde o intercâmbio com mer
cadores de outras paragens eram fáceis e frequentes. 

No tempo e no lugar em que nos situamos,são múltiplas as situações 
em que o corrector de mercadorias se vê envolvido.A partir delas pode
remos estabelecer alguns traços da instituição. 

2.2 -Funções do corrector 

As funções do corrector de mercadorias eram bem simples na teoria 
e o seu Regimento definia-as claramente. 

Como princípio geral,declarava-se a Antonio Pereira,reempossado em 
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l6lõ, exerceria o ofício segundo o estilo e o modo por que o desempe
nhavam os de Lisboa. 

Mais especificamente, determinava-se-lhe que: 
- nenhum estrangeiro poderia comprar nem vender os seus produtos sem 
a sua mediação de "terceiro fiel"i(208) 
- por essa actividade cobraria a taxa que não poderia exceder os 0,5% 

(5 por milhar); 
- se negociassem sem a sua intervenção, permaneceria intacto o direito 

de cobrança da corretagem; 
- os vizinhos da cidade que lhes comprassem ou vendessem mercadorias 

estavam isentos de lhe pagarem a sua parte.(209) 
Nao se lhe aponta qualquer atribuição relacionada com fretamento 

de navios. Os cargos de corrector e fretador eram distintos ,como se in
fere das alegações de Tomás Ferreira contra Bento de Aguiar Caldeira em 
l627.(210)Mas no século XV, ao que parece, os dois ofícios andavam uni
dos.(211) 

Desempenhariam os correctores o papel de agentes comerciais?Não 
era essa evidentemente a vontade real ao criar o ofício. Mas quantas ve
zes não terá funcionado como tal? 

2.3 - Vicissitudes do ofício 

0 primeiro corrector de que os documentos nos dão testemunho foi 
António das Póvoas. Homem rico e cidadão do Porto, servia desde 1577,(212) 
tendo falecido em 1588. 0 Senado rapidamente promoveu a sua substituição 
na pessoa de Gaspar Luís, outrossim cidadão. Na escolha camarária,reali-
zada"às mais vozes',' em sessão de 12 de Setembro interveio o Procurador 
da Cidade e provavelmente os próprios Procuradores do Povo.(213) 

0 novo corrector cedo teve que enfrentar as críticas dos que enten
diam que o cargo não devia ser confiado a uma única pessoa. Com efeito, 
multiplicaram-se as queixas de que ele, sendo sozinho, não dava despa
cho às mercadorias com a presteza conveniente.Provavelmente as reclama
ções não eram infundadas pois, em Lisboa,já nos tempos de D. Duarte o 
número destes funcionários fora fixado em 25.(214) 

Os Vereadores dispuseram-se a satisfazer a reivindicação e,com 
essa finalidade reuniram-se em casa de um deles. Saiu eleito Manuel de 
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Araûjo, cidadão e homem honrado.Determinou-se que o salário e os "pre-
calços" seriam divididos a meias, do mesmo modo que o trabalho e as o-
brigações.(215) 

Embora da sessão estivessem ausentes o Procurador da Cidade e os 
do Povo não parece ter havido grandes protestos nem reclamações pela.'/" 
semi-clandestinidade aparente da mesma. 

Mas, quatro anos depois, verifica-se algo de surpreendente: num 
curto espaço de três dias, Gaspar Luís e Manuel de Araújo aparecem na 
Câmara,um após outro, a renunciar ao oficio e a colocá-lo à disposi
ção dos Vereadores. Todavia, ambos, separadamente, solicitam ao Senado 
que o cargo fosse provido na pessoa de António Pereira, cidadão, pri
mo de Gaspar Luís.(216) 

Ê por demais evidente que António Pereira comprou o cargo aos dois 
detentores. Tal não ê referido na documentação mas está contido nas cir
cunstâncias. 0 intrigante é que o Senado, sem qualquer objecção, con
corda facilmente em provê-lo no ofício,por toda a vida, sem lhe dar com
panheiro. Nem o Procurador da Cidade nem os do Povo reclamam. 

Como explicar o silêncio e a unanimidade da aprovação? Méritos re
conhecidos do nomeado? Suborno? Ou vontade da Câmara de não suscitar 
discussões e demandas que poderiam redundar na perda do direito de pro
vimento do oficio que, na realidade, lhe competia? 

Ê que, se é verdade, como reconhece Gama Barros, que a investidu
ra do cargo competia à governança dos concelhos, não faltam casos em que 
o poder central tomou a iniciativa do provimento (217) e até procurou 
chamar a si definitivamente esse direito, como veremos. 

De resto, nao foi quietamente que António Pereira prosseguiu no 
cargo. Este era rendoso e cobiçado por muitos. Cremos que o titular se 
aproveitou dessa circunstância para ganhar algum dinheiro, permitindo 
que outros se associassem a si. 

Tal parece ter acontecido com Manuel de Sousa e seu filho a quem 
a Câmara, em 1613, impediu de se "intrometerem" a fazer de correctores. 
(218) Quem lhes dera autorização para esse trabalho? Não certamente o 
Senado que, alertado para as "desordens" cometidas pelo pai e pelo fi
lho, proibiu-os , sob penas graves, de continuarem recolhendo cor
retagens. A licença fora-lhes dada abusivamente por António Pereira, 
(219) que daí tirou proveitos. 
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Mais tarde, em l6l6, o corrector cedeu o seu lugar de modo mais 
curial: queixando-se de "andar mal desposto e mui pezado dos pes",a-
presentou na Câmara como seu substituto ,Gonçalo de Paiva, vizinho da 
cidade, pessoa apta e suficiente - o qual os Vereadores proveram por 
um ano,(220) no uso de seu direito ancestral de nomearem os correcto
res. 

Mas a apresentação de Gonçalo de Paiva que nao gozava do privi
légio de cidadão, foi entendida como um abuso e,por isso, não faltou 
logo quem se apresentasse a recolher corretagens. Gonçalo de Paiva 
denunciou à Mesa quatro indivíduos que lhe faziam concorrência ilegí
tima, um dos quais era ourives e os outros mercadores.(221) 

Ora estes correctores improvisados tiranizavem o povo, extorquin-
do-lhes dinheiros indevidos pois s6 os estrangeiros eram obrigados a pa
gar as taxas. 

As queixas contra eles constituíram um bom motivo para que o Pro
curador dos Feitos da Coroa, apoiado pelo Governador da Relação, tentas
se arrancar à Câmara o direito de provimento, invocando a anarquia que 
rodeava o ofício. 

Assim, em l6l6, o Procurador referido moveu uma acção contra An
tónio Pereira obrigando-o não só a exibir a carta do ofício mas a pro
var o direito de apresentar o seu substituto, como havia acontecido com 
Gonçalo de Paiva.(222) 

António Pereira não demorou a apresentar vários documentos, entre 
eles, o regimento e cartas dos correctores de mercadorias da cidade de 
Lisboa, CUQO modo de proceder ê repetidamente apontado como modelo a 
seguir. 

Confrontado com a documentação, o Desembargador da Relação sus
pendeu o exercício a António Pereira e Gonçalo de Paiva e intimou a Câ
mara a mostrar os papéis em que fundamentava o seu alegado direito de 
prover o ofício. 

0 passo seguinte foi solicitar a documentação que sobre o assun
to possuía o Escrivão da Câmara de Lisboa. E logo veio a sentença da 
Relação a negar à Câmara os seus direitos ancestrais na matéria. 

Esta afronta sacudiu o Senado, o qual, de imediato mandatou o 
Síndico para recorrer da sentença para a Casa da Suplicação, recaindo 
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as despesas sobre o corrector que, como parte interessada, se ofereceu 
para tal 

A sentença da Suplicação datada de 20 de Agosto de l6l8, restituiu 
à "Câmara o direito de provimento, a qual reelegeu e confirmou An
tónio Pereira. Os ânimos serenaram por algum tempo, não muito. 

De facto, em 1621, desta vez por iniciativa do Desembargo do Pa
ço, era levantada,de novo,a questão ordenando-se ao Corregedor que in
vestigasse qual o fundamento da legitimidade do município para prover 
na propriedade do cargo. 

A resposta à provisão foi dada pela própria Mesa num documento 
importante que clarificou definitivamente os poderes municipais que, 
sem restrições,lhe cabiam neste domínio. (223) 

Até ao fim do período filipino não mais se contestou o direito da 
Câmara de nomear corrector de mercadorias, em propriedade ou em serven
tia. 

Mas outras questões internas surgiram, sendo a primeira a seguin
te: deveria ou não a Câmara permitir que o corrector,que acabava de ser
vir ,indicasse o nome do seu sucessor? 0 problema surgiu quando António 
Pereira,em 1627,já velho,quis renunciar em favor de Tomás Ferreira No
bre . 

Aceitar a proposta era transigir com a venalidade e,de alguma 
forma,abdicar do poder de escolha.Por isso,Bento de Aguiar Caldeira em
bargou a eleição do referido cidadão. 

^orém.uraa sentença da Relação confirmou o eleito no ofleio,apenas 
lhe proibindo a acumulação com a actividade de mercador.(224) 

Outro problema respeitava à extensão do direito de voto na elei
ção do corrector.A dúvida foi levantada, ainda em 1627, pelo mesmo Ve
reador que, não concordando com a eleição feita pelo Juiz de Fora e 
outro Vereador, exigiu a sua anulação por não estarem presentes o Pro
curador da Cidade e os do Povo.(225) 

Mas se o Juiz e Vereadores tivessem votado como ele, Bento de A-
guiar Caldeira teria levantado a questão? Na realidade, na eleição de 
1584 era favor de Gaspar Luís e na de 1621 na pessoa de Gaspar de Maga
lhães, (226) parece que os Procuradores da Cidade e do Povo votaram e 
esse precedente poderia dar razão ao Vereador. Mas em outras situações 
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parece líquido que não estiveram presentes e ninguém fez reparos... 
Aliás, em resposta a Bento de Aguiar, o advogado de Tomás Ferreira a-
firmava peremptoriamente que o direito de voto competia ao Juiz e Ve
readores e não aos Procuradores.(227) 

Outra questão foi a do número de correctores» 
Já vimos que em Lisboa, D. Duarte estabelecera o número de 25» 

o qual na prática terá até sido ultrapassado. Em 1621, a Câmara da 
capital podia nomear 12 correctores,(228) redução a que mandara pro
ceder D. João II, segundo afirma Gama Barros.(229) 

Quanto ao Porto, o Vereador Bento de Aguiar Caldeira defendia em 
1627 que o ofício garantiria a subsistência de 3 ou k cidadãos pobres 
nos quais não estava incluído Tomás Ferreira que era abastado. Acres
centava convicto que o problema,no fundo, era uma questão de verdade e 
eficiência da instituição: queriam ou não os companheiros que o correc
tor exercesse verdadeiramente o seu ofício de intermediário obrigatório 
nas vendas das mercadorias dos estrangeiros? Se o desejavam, então o 
número mínimo indispensável era de h funcionários. 

Se, pelo contrário, não se lhes dava que as coisas continuassem 
como até então, isto ê, os estrangeiros venderem por si próprios os 
seus produtos, então não era necessário qualnuer corrector. E a manter-
-se um só, o salário que este levava devia antes chamar-se extorsão e 
tributo cujo peeo afinal viria a recair sobre o povo que consumia os 
géneros importados. 

Bento de Aguiar tinha razão: na prática ura único corrector mos-
trava-se insuficiente e isso constatara-se várias vezes: em 1584, ano 
em que,como vimos, os Vereadores nomearam 2 funcionários; em I0I3 em 
que António Pereira associou a si Manuel de Sousa; em l6l6 em que, 
pelo menos, 5 indivíduos recolhiam a corretagem; em 1621 em que se elege
ram mais 2 correctores, além do proprietário. (229A) 

Mas a sentença do Desembargador não lhe foi favorável e o Verea
dor teve que pagar do seu bolso as custas do processo. 
2.4 - Conclusão 

Não sendo imprescindível para o bom funcionamento das relações 
comerciais entre nacionais e estrangeiros, o cargo de corrector podepia 
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facilitar as trocas e eventualmente dinamizar o intercâmbio entre os 
mercadores. 

Embora não integrasse os quadros da Fazenda nem da Justiça,o ofí
cio era cobiçado não apenas pelo valor potencialmente elevado das ren
das que proporcionava mas também pelo papel e influência que o seu ti
tular dispunha no meio mercantil,principalmente numa cidade vocacionada 
para o comércio externo. 

Os proprietários foram recrutados entre os cidadãos.Durante cer
ca de 40 anos (I588-I627) foi seu detentor António Pereira,cuja filha 
Dona Maria Pereira,casando com o fidalgo e vereador António de Amaral 
de Albuquerque (23o) ascendeu ao topo da hierarquia social citadina. 
Corretagem de mercadorias e fidalguia mostraram-se compatíveis... 

F- SECTOR DA ORDEM PUBLICA E POLICIA 

1- Alcaide Pequeno 
Nos termos do disposto nas Ordenações Manuelinas e Filipinas, 

(231)de 3 em 3 anos o Alcaide-^or da Cidade do Porto enviava à Câmara 
uma lista de 3 nomes para que,de entre eles,Juiz e Vereadores escolhes
sem um para exercer o cargo de alcaide pequeno. 

A regra dos 3 nomes foi sempre respeitada durante o período que 
escudamos com uma excepção apenas:em 1591,o cidadão Pêro Rebelo de Abreu 
apresentou-se nos Paços do Concelho com uma provisão real a recomendá-
-lo para ser admitido por mais um triénio,por proposta do Alcaide-Mor. 

0 Senado aceitou-o mas não deixou de censurar ao Conde de Pena
guião a falta do cumprimento da norma prescrita na lei.(232)Quando,no 
fim do triénio,o mesmo alcaide alcançou nova provisão régia a recondu
zi-lo^ legalidade,mesmo nesta circunstância,foi respeitada.(233) 

0 mesmo se pode afirmar,em termos gerais,acerca do triénio de du
ração do mandato.Conhecem-se algumas excepções:em 162^ Jerónimo de 
Abreu foi suspenso durante 6 meses por ordem régia,por culpas no exercí
cio do cargo. (23*0Mais tarde,em I636,António Coeiho renunciou ao ofí
cio antes de esgotado o seu tempo.(235) 

Por conseguinte,o cargo era de apresentação do Aicaide-Mor e a es
colha final,ao menos teoricamente,pertencia ao Senado.Dizemos teorica
mente porque na prática o nomeado era sempre o primeiro da lista. 
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Nas ausências do titular, competia igualmente à Câmara nomear os 
substitutos interinos. Também lhe pertencia o direito de receber as fi
anças do alcaide, bem como assumir obrigações correspondentes:conser-
tar a cadeia e pagar na levada dos presos os salários do Juiz, Alcaide 
e Escrivão.(236) 

Refira-se todavia que a nomeação de Baltasar Vogado Folgoza du
rante a suspensão de Jerónimo de Abreu,em l622,foi ditada pelo Rei e a 
posse conferida pelo Governador da Relação sem que a documentação mos
tre sinais de qualquer protesto por parte da Câmara.(237)Aliás, de cer
to modo, as Ordenações previam que não sendo idónea a pessoa apresenta
da, o Soberano reservava-se a faculdade de intervir.(238) 

As reconduções por triénios sucessivos não eram proibidas pela 
lei. Se atentarmos na lista dos alcaides pequenos do Porto dar-nos-emos 
conta de que, de facto, aconteceram. 

Poderemos considerar o alcaide pequeno como funcionário municipal? 
Vejamos: tal corno o Meirinho e outros oficiais de justiça, o al

caide pequeno não era pago pelas rendas do Concelho, embora regularmen
te recebesse do Tesoureiro municipal uma pitança de 2$000 reis anuais 
pelo trabalho de, com os seus homens, assegurar caminho livre na pas
sagem da procissão do Corpo de Deus pelas ruas do itinerário.(239) Por 
outro lado, a apresentação, como vimos, era da competência do alcaide-
-mor. 

Vistas as coisas por este prisma, parece que o alcaide pequeno 
era de preferência funcionário da alcaidaria-mor. Mas, sendo nomeado e 
empossado pelo Senado, não pode deixar de ser englobado nos oficiais mu
nicipais. De resto, dentro da sua esfera de competência, o Juiz e Ve
readores transmitiam-lhe ordens que tinha de cumprir. E como carcereiro 
executava os mandados da Câmara tanto quanto os dos demais julgadores, 
sendo dela que recebia os ferros aplicados aos presos para impedir a 
sua fuga. 

Não deixa de ser elucidativo que, em I636, a fórmula do juramento 
o obrigasse a cumprir os mandados da Câmara, dos"actuais"Vereadores e 
dos vindouros.(2^0) 

Funções, obrigações e competências 

Tal como procedemos anteriormente com outros oficiais, obteremos 
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a descrição das suas funções recorrendo, por um lado, às Ordenações do 
Reino; por outro, observando o que em concreto foi por ele executado, 
no âmbito da administração municipal de que os Livros da Câmara dão 
testemunho. 

A sua obrigação fundamental era a ie velar pela guarda da cidade, 
com a ajuda dos seus homens, dia e noite. (2*fl) A actividade policial 
de protecção a pessoas e bens tornava-se mais premente no período noc
turno durante o qual devia evitar que se cometessem furtos.0 toque das 
Ave-Marias indicaria o momento em que se juntariam todos na casa do al
caide para,a partir de lá executarem os planos mais convenientes para 
a protecção da localidade. Todas as ocorrências seriam registadas por 
um tabelião ou escrivão que acompanharia o alcaide nas suas rondas. 

Uma das obrigações importantes era a de guardar as Audiências e 
trazer perante o Juiz os presos para serem julgados. Do mesmo modo de
via proteger os almotacês e os açougues e cuidar para que os alimentos 
não fossem tomados pela força.(2^2) Eventualmente poderia ser mandado a 
montar segurança de forma a evitar que pessoas inimigas se molestassem 
reciprocamente. Mas fa-lo-ia apenas por mandado da justiça.(2^3) 

Algumas das suas competências e obrigações estavam muito próximas 
das dos meirinhos, como aliás as próprias Ordenações sugerem. (2kh) En
tre essas estava a de efectuar prisões 

Normalmente nem o alcaide nem o meirinho poderiam prender alguém 
na cadeia sem para tal estarem munidos de mandado judicial, assinado 
pelo respectivo Juiz. Todavia, em certas situações, permitia-se ao alcai
de prender por sua própria autoridade, devendo nesse caso levar os pre
sos perante o Juiz. 

Essas situações eram as seguintes: 
12 - se apanhasse um delinquente em flagrante delito; 
2° - se tal lhe fosse requerido por alguém durante qualquer perturbação da 

ordem pública; 
3Q - se encontrasse qualquer pessoa suspeita a vaguear pelas ruas, com 

ou sem armas proibidas, depois do toque de recolher, devendo levar 
o prisioneiro à presença do julgador na manhã seguinte.(2^5) 
Do mesmo modo, não lhe era permitido libertar nenhum preso sem or

dem expressa do Juiz, mesmo no caso de ter sido aprisionado por flagran-
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te delito sem mandado judicial. A transgressão desta norma poderia acar
retar para o alcaide pequeno ou para o meirinho a obrigação de indemni
zar eventuais prejudicados ou até o próprio encarceramento.(246) 

Mas a maior obrigação que assumia perante o Poder relativamente 
aos presos era a de os não deixar escapar. Quando uma fuga se verifi
casse por culpa do alcaide ou do carcereiro (cargos desempenhados no 
Porto pela mesma pessoa) este podia ser condenado à morte se,ao crime 
de que era acusado o fugitivo, correspondesse tal pena. Se às culpas 
coubesse pena menor, o guarda culpado pelo salto seria açoitado e degre
dado para Africa, incorrendo na pena mesmo que eventualmente se tivesse 
feito substituir na ocasião da escapada.E os prejuízos materiais causa
dos às partes seriam sempre de sua conta.(247) 

Não admira pois que, em 1588, António Mendes tenha protestado ve
ementemente na Mesa da Câmara e declinado qualquer responsabilidades em 
fugas pelo facto de lhe não darem ferros suficientes.(248) Aliás, um dos 
capítulos habituais nas despesas da Câmara era o concernente aos ferros 
para o alcaide. 

De referir ainda que não podia proceder a penhores ou cobranças 
coercivas de dívidas salvo se para tal possuísse o mandado do Juiz ou do 
Almoxarife. Mas, neste caso, as execuções cujo valor ultrapassasse 1$000 
reis nao teriam lugar sem a presença do Escrivão.(249) 

Tal regimento, a ser observado, defenderia os súbditos de prepotên
cias e abusos da autoridade. Aliás, as penas previstas na lei para o al
caide ou meirinho excessivamente zelosos poderiam funcionar como facto
res dissuasores de opressões e vexames. Mas é evidente,que,na prática,a 
posição mais fraca era sempre a do infractor desprotegido. Neste aspecto, 
já o dissemos, as autoridades municipais e,em particular, os Procurado
res do Povo funcionaram às vezes como fiscalizadores da própria acção 
policial. 

Assim, em I585, Juiz e Vereadores proíbem os homens do meirinho e 
do alcaide de interceptarem os carros que transportavam pipas de vinho 
ou as mulheres que vendiam pescado pelas ruas para lhes perguntarem per
las licenças e alvarás. Esse direito ficava reservado aos próprios al
caide e meirinho e não aos seus homens.(250) 

Outro abuso muito frequente relacionava-se com a arrecadação da 
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taxa de carceragem a que o alcaide tinha direito. Has havia circunstân
cias em que a carceragern não era devida, tornando-se necessário, por 
vezes, recordá-lo ao alcaide. Assim aconteceu em I626 em que se tornou 
imperioso notificar Manuel Tavares que não a cobrasse dos que fossem 
presos por ordem dos Almotacés.(251) 

A lei procurava, de resto, evitar situações de suborno ou de deso
nestidade, proibindo que, sob pena de expulsão do ofício, os alcaides 
ou meirinhos advogassem em favor dos moradores do lugar onde detinham 
a sua jurisdição (252) e vedando-lhes o acesso à função de rendeiro 
das armas ou da renda da alcaidaria.(253) 

Mas a corrupção nem sempre se podia evitar. Em I638, Domingos Car
doso Botelho era acusado pelos Procuradores do Povo de se concertar com 
as partes e de soltar presos a seu bel-prazer(25íO. 

Quando os abusos se tornavam demasiado notados, o alcaide poderia 
ser suspenso. Tal aconteceu, como vimos, com Jerónimo de Abreu sob quem 
recaíram graves culpas no desempenho das suas funções. 

Mas, no conjunto, parece evidente que a organização da sociedade 
urbana não podia prescindir destes oficiais que lhe garantiam a quieta
ção social até onde os seus parcos meios lho permitiam. A necessidade 
que se sentia da instituição parece estar no facto de não se constata
rem vazios no preenchimento do lugar. Quando o alcaide está impedido, 
logo ê nomeado o substituto interino. E tanto quanto nos parece, nunca 
nenhum deixou as funções enquanto o sucessor não estivesse escolhido. 

0 facto de todos os alcaides serem cidadãos elucida-nos do pres
tígio e da dignidade com que se pretendeu rodear a instituição. Nem de 
outro modo podia ser a quem tinha por missão garantir a ordem pública. 

Desconhecemos, por falta de elementos,a capacidade económica dos 
alcaides. Mas o facto de serem recrutados entre os cidadãos e sobre 
eles pender a obrigação de possuírem couraças, capacete,lança, adarga 
e cavalo, sob pena de perda do ofício, leva-nos a pensar que tinham 
cabedais assinaláveis.(255) 

2-. Meirinho 

Mais do que o alcaide, os meirinhos eram oficiais de justiça, de
pendentes organicamente do Corregedor (meirinho da correição), do Go-
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vernador da Relação (meirinho da Relação) ou do Bispo (meirinho do Bis
po) . 

No Porto, não conhecemos meirinho municipal propriamente dito, a 
nao ser o da saúde a que atrás fizemos referência. Para além diseo, de
vemos recordar que todos os Concelhos e lugares importantes do Termo 
do Porto dispunham de Meirinho, o qual acompanhava o Ouvidor ou o Juiz, 
complementando a sua acção. 

Dos três Meirinhos acima referidos, aquele cuja presença ê mais 
assídua nos livros da Câmara ê, sem dúvida, o Meirinho da Correição 
nomeado pelo Rei e empossado pelo Corregedor da Comarca. Por isso é 
dele que aqui trataremos. 

2.1 - Origem e funções 

Segundo Gama Barros, os Meirinhos das Correições foram provavel
mente instituídos aquando da criação dos Corregedores, no Século XIV, 
substituindo os antigos meirinhos régios (256) não tendo nada a ver com 
os poderosos Meirinhos-Mores enviados pelo Rei às antigas Comarcas. 

Nem as Ordenações Manuelinas nem as Filipinas consagram qualquer 
título expresso aos Meirinhos da Correição. No entanto, não nos parece 
difícil concluir algo sobre as suas competências jurídicas,pois títulos 
como "Meirinho-Mor", "Meirinho que anda na Corte" e "Meirinho das cadei
as" (257) e outros ou se lhes referem ou sugerem paralelismo de funções, 
testáveis pelo exame dos Livros de Vereações. 

Assim, ao oficial pertencia antes de mais, efectuar prisões de 
pessoas, independentemente de outras considerações relativas à condição 
social do que prendia e do que era preso. Naturalmente que em Lisboa 
quem executava penas de prisão em fidalgos e poderosos era o Meirinho-
-Mor, ele próprio possuidor "de nobre sangue" (258).Mas executar man
datos de captura em pessoas de menor qualidade ou ordens de penhora ca
bia ao "Meirinho que anda na Corte", nomeado pelo Meirinho-Mor de entre 
escudeiros de boa linhagem. 

A mesma competência g atribuída expressamente ao Meirinho da Cor
reição bem como aos Alcaides, Quadrilheiros e Juízes dos lugares.(259) 

Cabia-lhe ainda recolher as multas que fossem arbitradas em favor 
das chancelarias das Comarcas sob pena de desconto do seu valor no orde-
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nado do oficial ou até de prisão se a importância a arrecadar ultrapas
sasse o mesmo ordenado.(260) 

Deveria acompanhar o Corregedor com metade dos seus homens nas 
diligências extraordinárias que este efectuasse por mandado de seus su
periores. (26l) 

No âmbito municipal, tal como o alcaide, tinha o direito de fis
calizar as licenças e alvarás das regateiras, mas devia-o fazer pessoal
mente e não através dos seus homens.(262)Tal como o "meirinho que anda 
na Corte",o da correição não devia maltratar os que à cidade trouxessem 
alimentos. (26j5)Por isso,em l6l0 os Almotacês processaram na Relação o 
meirinho Jerónimo Rebelo de Távora,acusando-o de entrada abusiva na pi-
naça do galego Gaspar ^ias e nas caravelas dos pescadores de Setúbal, 
exigindo como pensão,pretensamente devida ao seu ofício,100 sardinhas 
por pinaça e 500 por caravela.Não contente com a extorsão,distribuíra 
o pescado do galego pelas regateiras e almocreves que bem lhe pareceu 
sem o dono ser ouvido nem achado.Repreendido pelos Almotacês,respondera 
de modo desabrido. 

No Tribunal,o meirinho negou todos os factos aduzidos pela acusa
ção,preferindo rotular os almotacês como seus inimigos pessoais.Mas o 
Corregedor do Civel da Relação confirmou a pretensão da Cidaderaomeiri-
nho não era lícito cobrar direitos sobre a sardinha ou outro pescado 
què viesse ao burgo e nem sequer podia impedir os pescadores de o ven
derem livremente.(264) 

As prepotências dos meirinhos e dos seus homens prejudicavam os 
moradores pobres pois afastavam do Porto os pescadores de fora,nomeada
mente os galegos que preferiam vender a sardinha em lugares onde esti
vessem a salvo de abusos semelhantes.Aliás,em l627,repetindo-se as cir
cunstâncias de 1610,15 a 20 pinaças fugiram à extorsão dos meirinhos, 
desembarcando a sardinha dos portos de Vila do Conde e watosinhos.(265) 
E não seria esta a última vez que os mestres de pinaças galegas fo
ram incomodados pelo neirinho.Em l640,já nas vésperas da Restauração, 
Cristévão de Castro Aranha confiscou as velas de,pelo menos,cinco de
les , exigindo-lhes que fossem a Aveiro carregar sal.Feito com o merca
dor portuense André ^opes Zidro pretendia ainda recolher deles todas as 
moedas de prata que tinham ganho com a sardinha,oferecendo a garantia 
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subreptícia de que receberiam o equivalente,na Galiza,aos quartos.(266) 
Mas tal como acontecera em l625,sob o mesmo meirinho mas então 

a instâncias do mercador flamengo Henrique Sinel,o descontentamento 
dos pescadores galegos não passou indiferente aos governantes da Cidade. 
De facto,a actividade fiscalizadora que competia aos meirinhos,quan
do exercida sob o signo dos interesses pessoais e da cupidez,prejudica-
va o livre comércio urbano. 

A Câmara cabia pôr travão a tais prepotências e fê-lo sempre que 
tal se impunha.Em l6l2,por exemplo,proibiu os meirinhos de interferi
rem na actividade dos almocreves que asseguravam o comércio de baca
lhau e sardinha em direcção ao interior do Reino,ameaçando-os com a 
multa de 6$000 por cada vez que lhes exigissem guias às quais não es-
vessem obrigados.(268) 

0 papel policial dos meirinhos estendia-se ã vigilância sobre o 
cumprimento das posturas municipais e dos preços dos géneros.Certamen
te por isso a eles e a seus homens era vetada a exploração de tabernas. 
(269) Em Lisboa,competia-lhes ainda zelar pelo cumprimento dos regimen
tos dos ofícios mecânicos e execução das penas sobre eles sentencia
das. (270) 

Das multas aplicadas aos infractores dos acórdãos municipais,re
cebiam a terça parte que cabia por lei ao denunciante.Devia ser impor
tante o pecúlio amealhado por esta via,pois,em I638,Alcaide e Meirinho 
ousaram processar a Câmara por ter promulgado uma lei a liberalizar 
o preço do vinho,(271) retirando-lhes,desse modo,o rendimento proveni
ente da denúncia dos taberneiros infractores. 0 pretexto dos fiscais 
aparentemente era honesto:queriam evitar prejuízos para o povo,decor
rentes da liberdade dos preços.Mas a razão profunda de seus desconten
tamentos era bem menos altruísta e assim o entendeu o Juiz que absol
veu a Câmara.Aliás,a lei liberalizante favorecia os vendeiros mais po
bres que normalmente não infringiam o tabelamento oficial por não dis
porem de grandes meios para pagar multas... 

A circunstância de lhes caber 1/3 das penas pelas infracções 
denunciadas tornava-os excessivamente zelosos,em prejuízo do povo.Em
bora os Cofres da Câmara lucrassem com o rigorismo,os abusos ditados 
pela cupidez não podiam ser tolerados por um bom governo.Daí que fre
quentemente,pressionado pelos Procuradores do Povo,o Senado se tenha 
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manifestado em defesa das"vítimas",como dissemos oportunamente. 
0 direito dos meirinhos à 3s parte das multas não era universal. 

Em 162^,a Câmara reivindicou em ,J-ribunal os dois terços sobre o mon
tante das penas das "revistas" aplicadas pelo Corregedor da Comarca, 
reservando-se o último terço para a Terça de Sua Majestade,nada sobran
do para o oficial. Este,porém, não se conformou e solicitou que se 
cumprisse a lei que lhe assegurava parte substancial nas penas senten
ciadas pelo Corregedor.Mas a sentença da Relação,uma vez mais,favoreceu 
a Edilidade.(272) 

As vezes,os abusos dos meirinhos eram cobertos pela protecção do 
Corregedor,provavelmente com algum proveito.Em 1639,0 Lie.do Baltasar 
Teixeira aproveitou a circunstância da tomada de residência do Correge
dor Pêro Paulo de Sousa para denunciar e acusar o meirinho Baltasar 
Correia de se ter locupletado com avultadas somas provenientes de multas 
pertencentes à Câmara e de,noutros casos,se ter concertado com as par
tes,recebendo boas ofertas para se calar.(273) 

Ê verdade que aos meirinhos eram realizadas sindicâncias de 3 em 
3 anos,tal como aos Julgadores de carreira,Mas se tal prática lhes acar
retou repreensões e castigos,ignorá-mo-lo.As repetidas queixas teste
munhadas nos Livros de Vereações e nos de Sentenças levam-nos a pensar 
que os juízos de residência não os molestaram por aí além e que gozaram 
de "relativa impunidade. 
2.2_ Salário 

0 meirinho não recolhia qualquer vencimento dos cofres munici
pais.Desconhecemos qual era o montante do seu vencimento certo,pare-
cendo-nos bem mais importantes os emolumentos ocasionais. 

Sabemos,porém,que em I566,Paulo Preto vencia 9$600 reis de manti
mento pagos pela Fazenda.Cada um dos seis homens que o acompanhavam 
recebia 88^00 a igual título.Tais importâncias ser-lhes-iam pagas con
tra a certidão do Corregedor de como todos serviam efectivamente.(27*0 

A partir de 1595(não sabemos quando começou) os livros de des
pesas da Câmara apresentam uma verba anual de 121Í000 reis que se lhe 
pagavam a título de aposentadoria.(275)Bem pretendeu o Senado em l609 
que tais despesas em favor dos oficiais da correição corressem por con-
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ta de todas as Câmaras da Comarca mas não logrou obter seu intento,(2?6) 
2.3-Recrutamento 

Tal como o alcaide pequeno,o meirinho da correição era recrutado 
entre os cidadãos.'^odavia, alguns que serviram interinamente nas ausên
cias do titular,nao possuíam tal qualidade:assim,em 161^,serviu durante 
6 meses o caldeireiro João Soares.(277) 

0 cargo,embora de nomeação real,andou na mesma família,Assim a 
Paulo Preto,meirinho em 1566,sucedeu seu genro Jerónimo Rebelo de Távo
ra^ saltavalados de alcunha,criado do Conde da Vidigueira.A vara de 
meirinho fora dote de casamento de sua mulher,Dona Brites da Fonseca. 
(278) Cremos que Baltasar Correia,seu sucessor,ingressou na família 
por via de sua filha,Dona Maria de Távora. 

2,^-Meirinho e Alcaide:proximidade de funções 
Por aquilo que afirmámos,ê notável o paralelismo entre as funções 

consignadas ao alcaide pequeno e ao meirinho.Essa aproximação terá pro
gredido com o tempo? 

Assim o sugerem algumas circunstâncias: 
-as despesas municipais de 1625 incluem um subsídio ao meirinho 
para policiamento de procissões na cidade,mantendo a gratifica
ção que vinha senda atribuída ao alcaide ;(279) 
-António Coelho Correia serviu de meirinho em I63I e em 163^ foi 
apresentado como alcaide;o mesmo aconteceu com Mateus da Cruz 
em I6l6 e 1635;(280) 
-em I656,quando foi lançado na cidade o pregão para o luto por 
D.João IV,ladeavam o porteiro da Cgmara precisamente o alcaide 
pequeno e o meirinho do correição.(28l) 

3- Quadrilheiros 

Debrucemo-nos finalmente sobre a terceira instituição policial 
da cidade,distante das anteriores não tanto pelos poderes e funções que 
a lei lhes cometia,mas sobretudo pelo tipo de recrutamento e circuns
tâncias do exercício do cargo. 

Enquanto os dois primeiros eram desejados e proporcionavam po
der e rendimentos que reputamos suficientemente interessantes,este era 
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de aceitação obrigatória,não remunerado,sujeito a fiscalização por 
parte dos meirinhos e alcaides.(282)Por todas essas razões,o cargo 
nao se cobiçava e só o servia quem não pudesse invocar privilégios de 
isenção. 

Todavia,nas aldeias,onde a resistência à aceitação provavelmen
te terá sido menor,esta instituição constituiu durante séculos a única 
autoridade policial permanente. 

3.1 Funções e atribuições 

As funções e obrigações dos quadrilheiros colhemse sobretudo em 
duas grandes fontes,sendo a primeira as Ordenações Manuelinas e Filipi
nas (233)que,no essencial,se repetem,apresentando as últimas uma nova 
disposição do conteúdo e um acrescentamento das competências no campo 
da moralização da vida pública.(284)A segunda fonte ê o Regimento dos 
Quadrilheiros da Cidade de Lisboa,datado de 12 de Março de I6O3,publi
cado antes das Ordenações Filipinas.Efectivamente,no seu prólogo citase 
o tit. LIV das Ordenações,referência que se reporta,sem dúvida,às Ma
nuelinas. (285) 

A introdução do titulo do código de D.Manuel resume,de modo exem
plar,as funções e a utilidade do ofício:"pêra que milhor se prendam 
os malfeitores e se evitem os maleficios". 

Prender os criminosos era,pois,sua tarefa primordial.(286)Para 
a cumprir,receberia do Juiz competente,na presença do tabelião,um rol 
dos culpados a perseguir na área da sua quadrilha,a qual,na cidade, 
raramente ultrapassava o espaço da própria rua. 

■fará bem desempenhar a incumbência de perseguição aos foragidos 
eramlhe dados amplos poderes.inclusive o de entrar livremente em ca
sa de fidalgos principais e nas terras de senhores poderosos,laicos ou 
eclesiásticos,excepto nos casos em que a imunidade eclesiástica se pu
desse aplicar.(287) 

A defesa da ordem e da moralidade públicas estavamlhe igualmen
te cometidas.Assim,o quadrilheiro devia montar na sua quadrilha um 
sistema de informações discretas que lhe fornecesse dados sobre: 

furtos e outros crimes e seus autores para os denunciar ao Juiz e 
ao Corregedor; 
marginalidade e marginais identificação dos vadios,suspeitos e es
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tranhos para saber das razões da sua presença na área e para,even
tualmente, os fazer comparecer perante o Juiz; 
-casas de jogo e lupanares existentes na sua zona,bem como de recep-
tadores de furtos.Devia ainda descobrir e identificar os barre-
gueiros casados,alcoviteiras,feiticeiras,podendo para tal visitar 
livremente as estalagens e vendas;(290) 
-de indivíduos que,por dinheiro,costumassem testemunhar falso;(291) 
-comportamento de mulheres suspeitas,em especial de grávidas que 
não dessem conta do fruto das suas entranhas; 
Em prol da boa ordem pública,o quadrilheiro não deixaria de acu

dir,armado,às "voltas e arroidos",prendendo os desordeiros e perturba
dores.A não efectivação da prisão dos culpados poderia acarretar-lhe 
prejuízos graves se,da sua parte.se constatasse negligência ou omis- -
são.(292) 

Não se lhe perdoavam facilmente descuidos e faltas de zelo pois 
as próprias Ordenações previam punições pecuniárias aos culpados a co
brar pelo meirinho ou alcaide. 

3»2 - 0S quadrilheiros do Porto 

No caso concreto da cidade do Porto,várias vezes os Livros de Ve
reações registam reparos pela sua falta e requerimentos para que se 
elegessem.^ais testemunhos certificam-nos que a população urbana care
cia dos seus serviços,sobretudo ao nível da segurança pública. 

Assim,em 1591,o Corregedor da Comarca do Porto,Doutor Francisco 
Fernandes Ferreira,anotou na correição que não havia quadrilheiros os 
quais,acrescenta,eram bem necessários para o bom governo da cidade e 
administração da justiça.(293)Os mesmos termos são utilizados pelo Pro
curador da Cidade para os exigir em 1607.(294) 

Em 1595 é o Juiz de Fora e o Procurador da Cidade que reclamam 
a sua nomeação,pois não havia sido feita nenhuma no ano anterior.(295) 
Em 1597 quem o requer ê sugestivamente o Corregedor do Crime da Relação, 
afirmando que o policiamento das ruas da cidade exigia pontualida
de na sua escolha.(296)Feita a eleição de 22 homens,à semelhança do que 
acontecia em Lisboa foi o respectivo rol enviado ao corregedor do Cri_ 
me para conhecimento,(297) sendo mais tarde acrescentado de 5 agentes, 
3 para Massarelos e 2 para Miragaia.(298) 

http://parte.se
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Quando mais tarde,em lól2,o Escrivão da Câmara alertou os Verea
dores para a sua falta,os motivos do reparo mostravam-se bem preocupan
tes :ê que os desordeiros aproveitavam a não existência de autoridades 
para provocarem desacatos,de noite,os quais já haviam produzido mor
tos e feridos.(299^ As palavras do Escrivão não lograram eficácia jun
to dos Vereadores,pois dois meses decorridos,o Procurador da Cidade 
retomava as queixas do amanuense.(300) 

Porém nem sempre era fácil aos governantes a escolha atempada 
dos agentes policiais.As pessoas válidas e disponíveis escasseavam. 
Os oficiais mecânicos sobre quem recaía o pesado ónus escapavam-se o 
mais que podiam.£ sintomático que não sejam os Procuradores do Povo 
quem mais reclama contra a sua falta.-

As resistências revestiam-se de aspectos muito diversos.Alguns 
burlavam os encargos assumidos,transferindo a sua residência para ou
tra rua que nao aquela para a qual haviam sido nomeados.(301) Outros 
recusavam a tomada de posse,apresentando os seus privilégios.Em li00 
eram tantos os privilegiados na Pua das 0angostas que os Vereadores 
não conseguiram nomear senão um mester para substituir os dois que a-
cabavam o mandato.(302) Em 1629,segundo o testemunho dos Vereadores, 
eram tantos os isentos que "ja de maravilha se achava quem fosse jura
do ou quadrilheiro".Por esse motivo,recusavam-se a colaborar na nomea
ção de um mamposteiro para a ermida de S.Pedro,na freguesia de Campa
nhã onde se não dizia missa senão de ano a ano.(303)È que colaborar na
quela nomeação era engrossar o número incomensurável dps privilegiados» 

Qual a origem e natureza dos privilégios? 
A maior parte deles referiam-se a mamposteiros,os quais recolhiam 

esmolas dos fiéis por altura dos actos de culto realizados nos diver
sos santuários da cidade ou dos arrabaldes (e Termo) para instituiçães 
diversas.Havia-os da Santíssima Trindade.de S.Gonçalo de Amarante,dos 
Captivos.da Misericórdia,etc. Para fazermos uma ideia do seu n&mero, 
bastará referir que entre 1597 e 1600,32 residentes no Porto fizeram 
registar os seus privilégios nos livros da Câmara.(304) Estes eram ape
nas os que os haviam angariado em data recente.Do Termo,em igual perío
do, 52 pessoas fizeram registar a sua qualidade de mamposteiro! 

Aliás,recorde-se,eram tantos os privilegiados na freguesia de São 
Tiago de Refojos que, em l6l*f .resolveram de comum acordo servir todos 

http://Trindade.de
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rotativamente nos cargos administrativos,sem distinguir entre privi
legiados e devassos.(305)Foi a única forma de evitar a anarquia. 

£ sabido que outras vias existiam para obter as desejadas isen
ções. Ser comprovadamente caseiro ou criado de um grande senhor,laico 
ou eclesiástico,garantia,regra geral,a dispensa dos encargos conce
lhios.Do mesmo modo acontecia com os Juízes de ofício e seus filhos. 

Daí as dificuldades dos Vereadores.E verdade que o cargo5 era de 
aceitação obrigatória.Mas tal sô se aplicava aos devassos que não pos
suíam qualquer privilégio. 

Para além disso,era obrigatório tomar em consideração certas 
regras tradicionais que restringiam ainda mais o campo de escolha.As
sim, os velhos e casados há mais tempo deviam servir antes dos mais no
vos e mais recentemente consorciados.(306) 

Mas dadas as dificuldades de recrutamento,a tendência que se cons-
tatá é a de abolir tais costumes.Aliás,nas duas situações conhecidas 
em que a circunstância da idade foi invocada,a ameaça de prisão conven
ceu os eleitos a porem de lado as objecções. 

0 facto de o mandato durar 3 longos anos constituía,por certo,ou
tro factor de desencorajamento. 

Frente a estes condicionalismos,qual seria a qualidade e valor 
dos homens assim obrigados a exercer funções policiais?Nao parece terem 
cabimento presunções muito optimistas! 

3.3 - Perfil socio-profissional dos quadrilheiros 
B sintomático que,havendo alguma afinidade entre as tarefas do 

quadrilheiro e as do «eirinho da Correição e Alcaide Pequeno,as exigen-
cxas legais em termos de equipamento sejam tão diversas.Ao Meirinho 
e ao Alcaide obriga-se a possuir cavalo e armamento adequado e ao Qua
drilheiro ordena-se apenas que possua uma lança "de dezoito palmos pa
ra cima ou ao menos meia lança".(30?) 

Todavia,os quadrilheiros de Lisboa deviam ser recrutados entre 
aqueles a quem se tivesse respeito e menos ausências tivessem que 
efectuar em virtude da profissão exercida. 

Cremos que,dada a emulação então já existente entre as duas cida
des,se tentasse seguir igual critério na do Porto. Na verdade,o que 
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sabemos ê que os quadrilheiros eram escolhidos entre os mesteirais. 
Conhecemos o nome de 1^7 indivíduos que exerceram o ofício na 

cidade do Porto.Os registos dizem respeito apenas a 9 anos.interpola
dos.Para os restantes não dispomos de qualquer indicação documental. 
<307A)Ora o espectro profissional deste numeroso grupo apresenta-se 
assim: 

sapateiros 21 
alfaiates 15 
surradores 8 
tanoeiros 5 
barbeiros 5 
esteireiros k 
cabeiros k 
ferreiros 6 
carpinteiros 3 
serralheiros *f 
pedreiros h-
canastreiros 3 
anzoleiro 1 
barqueiro 1 
seleiro 1 
cordoeiro 1 
espadeiro 1 
espingardeiro 1 
sirgueiro 1 
torneiro 1 
sombreireiro 1 
tendeiro 1 
bainheiro 1 
trabalhador 1 
medidor 1 
forneiro 1 
hortelão 1 
ensamblador 1 
desconhecidos 50 

Tanto quanto pudemos avaliar não nos parece que algum Procurador 
do Povo tenha servido de quadrilheiro.Os grupos profissionais mais con-
siderados,tais como ourives,pintores.imaginários.calafates não entram 
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no grupo.O ensamblador constante da lista não será mais que uma exce
pção.Pelo contrário,aparecem um barqueiro e um trabalhador indiferen
ciado cuja posição na hierarquia das profissões seria bem modesta. 

Os ofícios mais representados,como nlo podia deixar de ser,são 
aqueles que,noutras circunstâncias e para outros fins.aparecem igual
mente no topo das profissões mais exercidas:sapateiros,alfaiates,ta-
noeiros. 

Qual a influencia dos Procuradores do Povo e dos Vinte e Quatro 
na escolha dos Quadrilheiros?Alguma certamente existiu.As informações 
sobre os elegíveis eram,por força,canalizadas por eles.Todavia,a do
cumentação não conserva nenhum sinal evidente da sua acção neste domí
nio. 

Subsiste,pois,a questão posta atrásrque consideração e respeito 
merecia à população o Quadrilheiro? De onde saíam os 20 elementos que, 
segundo as Ordenações,compunham a sua quadrilha? Se,ao menos aparente
mente,os mais capazes tinham logrado a obtenção do privilégio de dis
pensa,como foi possível manter a ordem pública das cidades mais povoa-
das com tão parcos meios técnicos e humanos? 

Terá razão Fortunato de Almeida ao afirmar que em Lisboa e em 
outras cidades do Reino continuaram a cometer-se violências de toda a 
ordem,só acabando este estado de coisas com a criação da Intendência 
Geral da Polícia,em 1760? (^08) 

G - SECTOR DAS COMUNICAÇÕES POSTAIS 

A governação de uma cidade e de toda uma região como era o Ter
mo do Porto,exigia naturalmente o recurso a comunicações assíduas com 
os serviços centrais sedeados em Madrid e Lisboa,tanto no sentido as
cendente como no descendente.Por outro lado,quando chegavam à Câmara 
as pautas dos novos Vereadores ou quando se abriam os pelouros dos 
Almotacés,quase sempre algum dos eleitos se encontrava fora do burgo, 
ausente na sua quinta,mais ou menos afastada,sendo necessário avisá-
-lo e notificá-lo da nomeação. 

Além disso,circunstâncias conjunturais obrigavam frequentemente 
a Câmara do Porto a estabelecer ligações com a de Lisboa ou com as mais 
próximas. 
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De que meios se dispunha para assegurar as comunicações de modo 
eficiente e em tempo ûtil?Que instituições estavam voltadas para esse 
serviço?Podiam os particulares residentes em lugares distantes manter 
contactos epistolares entre si? E as ligações com o estrangeiro? 

rj-rata-se de um campo era aue,mais uma vez,as perguntas são fáceis 
mas as respostas apoiadas em documentação nem sempre se apresentam sa
tisfatórias. 

Poderemos,no entanto,referir dois níveis em que se desenvolveram 
as comunicações postais:um,o do serviço oficial,centralizado e polari
zado à volta do Correio-Mor cujo primeiro provimento em Luís Homem 
datará de 1520.(309) 0 outro,o do serviço particular assegurado pelos 
caminheiros ou transportadores tradicionais como os almocreves,reco
veiros ,carreteiros e outros. 

1- 0 Correio-Mor do Porto 

Segundo Joel Serrão,a organização do correio dependeu do estado 
dos meios de comunicação interna:vias utilizáveis e avanços na técni
ca dos transportes.(310) 

^stá evidentemente fora do nosso objectivo historiar a evolução 
deste serviço.Diremos,no entanto,que tal como noutras localidades,(311) 
também no Porto,ao findar o século XVI,encontramos o ofício de Correio-
-Mor Assistente,provido na pessoa de Miguel Chamorro,(312) filho de 
Jorge Ferros,homem honrado do Porto,(313) e irmão de Silvestre Ferros 
Chamorro que foi alcaide pequeno na cidade. Pelo seu casamento com 
Luísa Pinto,Miguel Chamorro assegurou igualmente o lugar de Guarda-Mor 
da Pelaçao,tendo exercido os dois ofícios simultaneamente.(33A) 

As relações da Câmara com o Correio-mor não nos aparecem grande
mente apoiadas na documentação que compulsámos.Em l6l2,Chamorro foi 
encarregado pela Corte de remeter para Madrid os 1.000 cruzados que a 
Cidade ofereceu para a construção naquela capital do Hospital de San
to António dos Portugueses, (315)dinheiro que lhe foi entregue no ano 
seguinte em moedas de tostão,realle e vintém.(316) 

Dedus-se do texto que tal incumbência lhe foi confiada em virtu
de do cargo que exercia. 

Mais tarde,em l63l,a Câmara pagou-lhe 2S000 por remeter' para 
Lisboa a devassa do Juízo de Residência do Corregedor Pêro Ferraz de 
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Novais.(317) 
Os serviços nem sempre funcionaram com a presteza e a diligên

cia requeridas. Pelo menos tal é o pressuposto de uma queixa apresen
tada pela Câmara junto de António Gomes da Mota, Correio-Mor de Por
tugal, em 1622. Este apressou-se a dar satisfações à Edilidade,garan-
tindo-lhe ter dado instruções a Miguel Chamorro para que não retivesse 
os correios despachados para aquela Corte e solicitando aos Vereadores 
que lhe dessem conhecimento de qualquer agravo, para proceder em confor 
midade.(3l8) Deduz-se deste documento que efectivamente o Correio-Mor 
assistente nas localidades funcionava na dependência do Correio-Mor do 
Reino. 

A correspondência proveniente do estrangeiro passava-lhe pelas 
mãos, pois, em I626, grassando peste em Milão, Miguel Chamorro ê avi
sado de que devia mandar beneficiar as cartas que, via Roma, fossem pro
venientes daquele Estado.(319) S sabido quanto se receava que o papel 
fosse agente de contágio. 

A existência do correio organizado, com partida em dias certos, 
parece estar contida no facto de, em I638, os Vereadores terem prome
tido ao Juiz uma resposta pronta à questão do número de taberneiros 
"de modo que pudesse hir no primeiro Correo".(320) 

Mas para além deste serviço oficial havia um outro que designa
remos de privado, assegurado por caminheiros cujas relações e ligações 
com o Correio-Mor nem sempre aparecem claras. Aliás, o vocábulo"cor-
reio" tanto é aplicado para significar o serviço oficial como o parti
cular: assim em Fevereiro de I638, estando ausentes da cidade vários 
fidalgos e cidadãos foram mandados chamar às suas quintas por "correi
os". (321)E em Abril do mesmo ano foram despachados "correios" a convo
car os novos oficiais que se encontravam fora do burgo.(322) 

Ê evidente, pelo contexto, que o termo ê utilizado nestas pas
sagens como sinónimo de caminheiro. A questão é se os caminheiros fa
ziam serviço de correio público e privado ou se aquilo que designamos 
de serviço privado deveria ter a aprovação e o controlo do serviço ofi
cial garantido pelo Correio-Mor0 

2 - Os Caminheiros 

Como quer que seja, a Câmara embora não possuísse caminheiros 
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privativos com ordenado certo - o que acontecia com a Relação que con
tava k caminheiros entre o quadro do pessoal auxiliar (323) e com a 
Corregedoria que possuía 1 (324) - utilizava frequentemente os présti
mos de indivíduos que ou exerciam aquela profissão de modo mais ou 
menos permanente ou se encarregavam dessas tarefas para completarem 
o seu vencimento. Estão neste último caso os porteiros da Câmara, os 
quais, como vimos, eram requisitados frequentemente para-"caminhos" 
quase sempre curtos, tais como transmitir recados urgentes ou convo
car os oficiais da Câmara retirados para as suas quintas. 

Por exemplo, em 1620, todos os porteiros efectuaram"caminhos " 
duas e três vezes com a correspondente remuneração.(325) Como disse
mos em capítulo anterior, muitos ganhavam mais nessas tarefas do que 
no desempenho do ofício principal. Mas não eram profissionais. 

Todavia, num total de 6 anos interpolados, compreendidos entre 
I62O e I636, a Câmara utilizou os serviços de, pelo menos, J>h cami
nheiros em viagens longas e exigentes, às Cortes de Lisboa e Madrid. 
Muitos destes aparecem-nos em anos sucessivos e várias vezes no mes
mo ano, sinal evidente de profissionalismo. 

Trata-se em geral de homens experientes que conheciam bem os ca
minhos à força de os calcurrearem repetidamente. Alguns conseguiam 
vencer grandes distâncias em curto espaço de tempo, percorrendo 12 lé
guas em um s6 dia (326) e até mais. 

0 salário que venciam calculava-se em função das léguas percor
ridas e dos dias de espera pela resposta. Em I598, António Alvares a-
ceitou ganhar 120 reis por dia (equivalente a 6 léguas) e I50 reis 
diários pela estadia era Lisboa.(327) Mas no ano seguinte, António Fer
nandes recebia 600 reis diários e 200 por cada dia de retenção.(328) 
0 facto de receber o dobro por légua devia-se a que iria percorrer 15 
léguas por dia: quando a distância diária percorrida ultrapassava de
terminado limite, o caminheiro recebia em duplicado. 

Mas o normal era que recebesse 20 reis por légua e 100 por cada 
dia de espera. Assim pagava a Câmara do Porto em l600 (329) e, do mes
mo modo remunerava o Conselho da Fazenda aos seus caminheiros em I6l6 
e 1617.(330) 

Quanto gastava a Câmara do Porto com este tipo de comunicaçBes? 
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Dependia das circunstâncias conjunturais. Quando se multiplica
vam os caminhos para Madrid ou Lisboa as despesas eram maiores.Em 1625, 
Sebastião Pereira recebeu 17$000 reis por uma só viagem a Madrid (331) 
e a Francisco Rodrigues foram pagos 8$600 reis pela ida a Lisboa.(332) 

Vejamos o quadro das despesas efectuadas com caminheiros em al
guns anos para os quais possuímos documentação. 

Ano Total gasto com % no conjunto das 
caminheiros despesas da Câmara 

I62O 56S932 5,5% 
1625 l69$08i+ 13,1% 
I63I I30SI60 Stk% 
1633 32$9^0 2,2% 
1635 82S680 5,7% 
I636 53S330 3,9% 

Gomo vemos, a percentagem das despesas efectuadas com caminhei
ros no conjunto dos dinheiros gastos pelas rendas da Câmara,adminis
tradas pelo Tesoureiro municipal, oscilou entre 13,1% (1Ô25) e 2,2% 
(I633). A diminuição brusca neste último ano fica-se devendo à total 
ausência de idas a Madrid e a redução sensível das jornadas a Lisboa. 

Exaltar a importância dos serviços dos caminheiros nas comunica
ções oficiais do Estado e dos particulares entre si, parece ocioso. 
Quando era urgente comunicar uma informação sobre peste, sobre ameaças 
de ataques de pirataria ou receber instruções sobre modos de actuar em 
situações de emergência, não havia outra solução senão recorrer aos 
préstimos destes andarilhos que, a pé ou,mais raramente,a cavalo ven
ciam distâncias e cumpriam a missão em tempo útil. 

Hoje que dispomos de meios sofisticados de telecomunicação ê-nos 
difícil apreender o alcance e a utilidade (bem como a dificuldade) do 
trabalho destes homens0 

Mas, para além desse aspecto primordial, qual terá sido o seu pa
pel na veiculação de ideias novas, na transmissão de notícias e boatos, 
em suma, na transformação das mentalidades? 



PROPINAS,ORDENADOS E SUBSÍDIOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS 
PELOS COFRES MUNICIPAIS -I636 

ENTIDADE PROPINAS ORDENADOS . APOSENTADORIA OUTROS 
r 

TOTAL 

Corregedor 248000 20S000 448000 
Ju i z de Fora 248000 248000 
Vereadores (4) 24$000 48000 968000 
Procurador da Cidade 24$000 68000 28000 328000 
Procuradores do Povo(2) 2$000 18120 6$240 

00 

Escr ivão da Camará 245000 168000 68000 468000 
Escr ivão da Saúde 1$000 128000 138000 
Tesoure i ro Municipal 208000 208000 
Síndico 108000 10$000 208000 
S o l i c i t a d o r 10S000(a) 108000 
Guarda da Camará 28000 108000 28600 148600 
P o r t e i r o s (7) IS 200 88400 

mm 

P o r t e i r o da Correição 18500 18500 
Escreven te da Camará 18000 éeóoo 78000 
Re lo joe i ro 168000 168000 
S i n e i r o s do s i n o d e c o r r e r ( 2 ' 31500 78000 
Charamelei ros (quantos?) 128000 128000 
Trombetei ros (7) 28SOOO(b) 288000 
Sargento—Mor 508000 508000 
Alca ide 

• 
28000 28000 

Eepesador 20S000 208000 
Médico 128000 128000 
C i ru rg i ão 128000 12$000 
B o t i c á r i o 4$ooo (?; 48000 
Guarda—Kor da Saúde(2) 18000 28000 

mm 

Meirinho da Correição 28000 128000 148000 
mm mm 

Escr ivão da Correição 128000 128000 
Executor do Almoxarifado 128000 12S000 

mm 

Escr ivão da Almotaçar ia 88000 88000 
mm 

Mae dos Enje i tados 28000 7 $000 98000 

Escr ivão da Camará do 
Desembargo do Paço 208000 208000 
Agente de negtfcios em 
Lisboa 408000 408000 
Letrado dos P.res do Povo 4S000 48000 

- Em 1639 foi aumentado para 208000. (b) Quantia paga de 2 em 2 
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N O T A S 

(1) - AHMP, LV 47, fis. 20-20v. 
(2) - AHMP, Cofre das Fortificações,fIs. 101-102. No total, Gonçalo 

Rodrigues recebeu 16$800 correspondente a 120 dias úteis,tantos 
quantos demorou a construção do Forte. 

(3) - AHMP, Obras Públicas. Receita e Despeza com o Gaes da Ribeira, 
passim. 

(4) - AHMP, LV 44, fis. 128 e 292 v. 
(5) - AHMP, Obras Públicas. Tiradas do Cofre 1594, fl. 20, passim. 
(6) - AHMP, LV 26, fl. 322. 
(7) - ANTT, L. 10 dos Privilégios de Filipe II, fis. 113-113v. 
(8) - AHMP, LV 40, fl. 52 e LV 46, fl. 19v. 

(9) - AHMP, LV 40, fis. 86-87 e Imposição do Vinho, L. 19 , fl. 225v. 
(10)- AHMP, L. 30 dos Ac6rdãos ou Posturas, cap. 109 e LV 40, fl. 52. 
(11)- AHMP, LV 27, fl. 11. 
(12)- AHMP, LV 28, fl. 213. 
(13)- AHMP, Idem, fis. 134 e 213î e LV 38, fl. 24l. 
(14)- AHMP, LV 26, fis. 12v., l4v. e 28. 
(15)- AHMP, LV 36, fl. 123. 
(16)- ANTT, Doações, Ofícios e Mercês de Filipe II, L. 2, fl. 331. 
(17)- AHMP, LV 47, fl. 293-293V. 
(18)- AHMP, Imposição do Vinho , L.10, fl. 297. 

(19)- Os pesos que recebeu foram os seguintes: meia arroba, 8 arráteis, 
4 arráteis, 2 arráteis, 1 arrátel, meio arrátel, uma quarta e 
meia quarta. 

(20)- AHMP, LV 37, fis. I85-I85V. 
(21)- AHMP, LV 45, fis. 95v.-97. 

(22)- AHMP, L. 7o- do Cofre dos Bens do Concelho(l625). fl. 21v. 
(23)- AHMP, LV 47. fl. 258. 
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(24) - AHMP, idem, fl. 291v. 
(25) - AHMP, LV 47, fl. 293v. 
(26) - AHMP, LV 48, fl. I54v. 
(27) - AHMP, LV 51, fl. 85v. 

(28) - AHMP, Arrematações de Pendas, L. 1, (anos compreendidos entre 
1583 - 1593). 

I ' " 

('29) - AHMP, Idem, L. 3 (I606), fl. 30. 
(30) - AHMP, LV 39, fl. 238-240. 

(3D - AHMP, LV 41. fl. 2; LV 44, fl. 9; LV 46, fl. 293v* LV48, fls.5v-6 
(32) - AHMP, LV 48, fis. I64v.-166. 
(33) - AHMP, L. 30 dos AcSrdaos ou Pnsturas, cap. 2 e BPMP, me.1422.f1.1. 
(3*0 - AHMP, L. de Fianças. (I62D fl. 1. 
(35) - AHMP, idem, (1604), fl. 22v e passim. 
(36) - AHMP, idem, (I62D, fl. 1. 
(37) - AHMP, LV 26, fl. 58O. 
(38) - AHMP, LV 34, fl. 107-108 e I21v. 
(39) - AHMP, LV 47, fl. 75v. 

(40) - AHMP, LV 29, fl. 269. 
(41) - AHMP, idem , fl. l60 e LV 44, fl. 96. 

(42) - AHMP, LV 27, fl. 82 e LV 34, fis. 112v-113. 
(43) - AHMP, idem, ibidem. 
(44) - AHMP, LV 27, fl. 379v. 
(45) - AHMP, LV 34. fl. 114. 
(46) - AHMP, L. de Fianças. 1621, fis. 1-42. 
(47) - AHMP, LV 43, fis. 3l6-3l6v. 
(48) - AHMP, LV if4. fl. lOv. 
(49) - AHMP, LV 34. fis. 119-119V. 



(50) - AHMP, idem, fl. 113v. 
(51) - AHMP, LV 47, fl. ?5v. 

(52) - AHMP, L. 3g dos Acórdãos ou Posturas, cap. 12; BPMP,ms.l422,fl.2 
(53) - AHMP, LV 34, fis. 107-108. 
(5*0 - AHMP, LV_3Jt, fl- 113v.; LV 26, fl. 366v. 
(55) - AHMP, LV 42, fl. 250; LV_3Jt, fl- H7v.-ll8. 
(56) - AHMP, LV 29, fl. 256v, 269, 273, 291v. 
(57) - AHMP, LV 34, fl. 113. 
(58) - AHMP, LV 46, fis. 35-35V. 

(59) - MARTIN, Alfred Von, Sociologia del Renacimiento. 4a reimp.,Mé
xico, 1974, pg. 32. 

(60) - BASTO, A. de Magalhães,"Vereaçoens" pg. 377 e ss. 
(61) - AHMP, Arrematação de Rendas. L. 1(1592), fl. 32v; ver COUTO, 

Pe. Luis de Sousa, o.c. , p. 34. 
(62) - AHMP, L. 7°- do Cofre dos Bens do Concelho (l6l6), fl. 22v. 
(63) - AHMP, Imposição do Vinho, L.3, fl. 307. 
(64) - AHMP, idem, L. 16, fl. 249. 
(65) - BRAGA, Alberto Vieira, o.c, p. 83. 
(66) - BASTO, A. de MagalhSes, o^c., p. 378. 
(67) - AHMP, LV 27, fl. ̂ 05v. 
(68) - AHMP, LV 30, fis. 194v.-195. 
(69) - AHMP, LV 33, fl. 27v. 
(70) - AHMP, idem, fis. 35v.-36. 

(71) - AHMP, LV 40, fis. 103v e 105v. 

(72) - AHMP, Obras Públicas. Arrematações, L. 1, fl. 224. 
(73) - AHMP, Imposição do Vinho, L. 16, fl. 245v. 
(74) - AHMP, Obras Públicas. Arrematações. L. 2, fl. 24v. 
(75) - AHMP, Imposição do Vinho, L. 12, fl. 285V. 
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(76)  BASTO, A. de Magalhães, o.c., p. 379. 

(77)  Ord. Man.. L. 1Q , tit. XLIX, § 5^; Ord. Fil., L. 1Q, tit. 6S, 

(78)  BASTO, A. de Magalhães, o.c., pp. 37^375. 

(79)  Idem, ibidem. 

(80)  Idem, p. 376. 

(81)  AHMP, LV. 27. fl. 10v. 

(82)  AHMP, LV 37. fis. 22W225. 

(83)  AHMP, LV 39, fis. 313v31^. 

<84)  AHMP, LV 49, fis. 3kh-j,kkv. 

(85)  AHMP, L. 7° do Cofre dos Bens do Concelho (l6l6)t fl. 29v. 

(86)  AHMP, idem, (1620), fl. 39. 

(.07)  AHMP, Imposição do Vinho, L 16, fl. 247v. 

(88)  COUTO, Pe. Luis de Sousa, o.c, pp.2930; 

(89)  AHMP, L. 8s do Cofre dos Bens do Concelho (I636), fl. 31v. 

(90)  AHMP, LV 29, fl. 132v e 134v. 

(91)  Livro 1Q das Chapas, pp. 100101 (Carta do Cardeal Infante de 
12.9.1567). 

(92)  COUTO, Pe. Luís de Sousa, o^c., p.38. 

(93)  AHMP, L. 8Q do Cofre dos Bens do Concelho (I635), fl.27; Imposi
ção do Vinho, L. Ik, fis. 226226v. 

(93A) AHMP, LV 34, fl. 207. 

(94)  AHMP, LV 35, fl. I84v. 

(95)  AHMP, LV 34, fl. 207. 

(96)  AHMP, L. das Visitas de Saúde (1597). fis. 33v. 

(97)  AHMP, idem, fl. 77v. 

(98)  AHMP, LV 34, fl. 198. 

(99)  AHMP, LV kl, fl. 174. 
(100) DIAS (Licenceado Francisco) ,Memorias. .*■ ,p,102 
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(126) - AHMP,LV 25,fl. 123v.,transcrito por COUTO,P.e Lu£s de Sousa, 
o«c ,p.l65 

(127) - AHMP.Visitas de Saúde de 1597,fis. 67v. 

(128) - AHMP.LV 48,fl. l4?v 

(129) - COUTO,P.e Luis de Sousa,o.c.,p.l65 

(130) - AHMP.LV 27,fl. 271 

(151) - AHMP,Arrematação das Rendas,L.1(1592),fl.4lv. 

(152) - ANTT,Doações,Ofícios e Mercês de Filipe II,L. 2,fl. 271v. 

(133) - SILVA, J.J. de Andrade e . o.c . (1627-1653) ,p.H5. 

(134) - SILVA,J.J. de Andrade e.o.c.(I62O-I627),p. 122 

(135) _ ANTT, Doações,Oficios e Mercês de Filipe II, L.2,fl.325 

(136) - ANTT,idem,f1.317v. 

(137) - ANTT,idem ,fl. 321v. 

(138) - SILVA,J.J. de Andradee.o.c. (1620-1627),p. 179 

(139) - SILVA, JJ. de Andrade e ,o.c.0.627-1655) >p.H5 

(140) - ANTT,Doações,Ofícios e Mercês de Filipe II, L.2,fl.224v e 
L. 14,fl. 79 

(141) - AHMP,Registo Geral,L.l,fis. 77-77v. 

(142) - AHMP,LV 45,fis. 506 V.-507 

(143) - AHMP,Registo Geral,L.l,fIs.197-197V. 

(144) - AHMP,idem,fis. l?6v.-194. Ver ainda AMP,D,BQ 8,L.3,fis.300-310. 

(145) - AMP.DjBQ 8,L.3,fl.l25v. 

(146) - AMP,idem ,fls. 306-307 e AHMP,Registo Geral,L.l,fis.194-195 

(147) - AMP,idem,L.4,f1.227 

(148) - AMP,idem,L.3,fis.313-314 

(149) - AMP,idem,L.4,fl. 433 

(150) - AHMP,LV 48,fl. I47v. 

(151) - AGS, SP,L.1511,fl. 48.^evemos,pois,corrigir o que afirmámos no 
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(101)- AHMP,LV_Jif,f 1.207V. e LV 35, fis. 8l-8lv. 

(102)- AHMP.LV 35.fl.175v. 

(103)- AHMP,idem,fis.176-177 

(104)- AHMP,LV 45,fis. 259v. e 295v. Sobre este assunto ver o desenvol
vimento que lhe demos em Temores do Homem Portuense...,p.29 e ss. 

(105)- Livro 20 das Chapas,p. 42 (alvará de 28.10.1626) e AHMP,L.50 
de Proprias.fl. 73 

(106)- COUTO,P.e Luís de Sousa,o.c.,pp.38-59 

(107)- Idem.p.42 

(108)- AHMP,L.80 do Cofre dòs Bens do Concelho(l635).f1. 22v. 

(109)- AGS,SP,L. 1511,fl. 72 

(110)- COUTO,P.e Luís de Sousa,o.c.,p.39 

(111)- AHMP,LV 4l,fl. 86 

(112)- SILVA,J.J. de Andrade e, o.c.(l654-l64o).p.78 

(113)- AHMP,LV 29,fl. 321v. 

(114)- parte dos elementos deles constantes foi publicada por FERREIRA, 
J.A. Pinto,Visitas de Saúde às embarcações entradas na barra do 
Douro nos séculos XVI e XVII.Porto.1977. ' 

(115)- AHMP,Registo Geral.L.1.fl.42v. 

(116)- AHMP,LV 39.fl. 261 .Ver a nota 107 do trabalho Temores do Homem 
Portuense... acima citado. ~ 

(117)- AHMP,LV_29,f1.327 

(118)- AHMP,LV_3_4,f 1.93 

(119)- AHMP,idem,fl. 109v. 

(120)- AHMP,idem,fl. 216-217 

(121)- AHMP,LV 36,fl. 138v. e LV 35,fl. 89 

(122)- AHMP,LV 41,fis.237-258 
(123)- AHMP,LV 47,fis. 231-231V. 

(124)- AHMP,LV 48,fl. 234v. 

(125)- AHMP,LV 34,fis. 210v - 212 

http://35.fl.175v
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nosso trabalho Temores do Homem Portuense ...,p.25,onde defen
demos que era ao Rei que competia o seu provimento.Na realida
de,© Monarca apenas se limitou a confirmar e nem sempre os elei 
tos pela Câmara. 

- COUTO,P.e Luís de Sousa,oc.$p.l64 (Apêndice XV da autoria de 
A.de Magalhães BASTO). 

- AHMP,LV_39,fl. 48v 

- AMP,Dj_BQ 8,L.4,fl.79 

- AHMP,LV_39,fl. 48v 

- AMP,D,BQ 8,L.4,fl.92v. 

- AHMP,LV_40,fl. 262v. e ANTT,L.1Q dos Privilégios de Filipe II 
fls,196-196v. a * ' 

(158) - AHMP,Registo Geral.L.5.fl.179 

(159) - AMP,D,BQ 8,L.4 ,fls. 136v. e 210-210v. 

(160) - AHMP,Cofre da Cidade. Despesas(l6l6-l635),f1.51 

(161) - AHMP,LV_42,f1.216 

(162) - AMP,D,BQ 8,L./f,fls.369v-370 e 469 

(163) - AHMP,L,8 do Cofre dos Bens do Concelho(l635),f1.18 

(164) - AMP,D,BS8,L.5 ,fl.25 

(165) - AHMP,L.1Q de Sentenças, fl. 34 

(166) - AMP,D,BQ 8,L.3,fl.l24 

(167) - AMP,idem,f1.173 

(168) - AHMP,LV_27,f1.96 

(169) - AHMP,L.1Q de Sentenças,fl. 34 e Cofre,L.4,fis. 78-81 
(170) - AHMP,LV 26.fl.195 

(171) - AHMP,L.6 do Cofre dos Bens do Concelho(1595)f1.32v. 

(172) - ANTT.DoaçSes.ofícios e mercês de Filipe II.L.l8.f1.317v. 

(173) - AHMP,Cofre,L.4, fis.22-25 e Próprias.L.47.fl.ll8 

(173A)- Sobre o coveiro ver AHMP,Cofre,L.4,fl. 27v. 

http://26.fl.195
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(174) - AHMP, Sobejos das Sisas? L. 2, fl. 196v. 
(175) - AHMP, Cofre da Cidade, Despesas (I6I6-I635), fl. I8lv-l84. 
(176) - AHMP, LV 26, fl. 226v. 
(177) - AHMP, idem, fl. 331v. 
(178) - AHMP, idem, fl. 366v. 
(179) - AHMP, LV 28, fis. 109-109V. 
(180) - AHMP, LV 27, fl. 2*f3v. 
(181) - AHMP, LV 29, fl. 321v. 
(182) - AHMP, idem, fis. 325v.-327. 
(183) - Idem, ibidem. 
(184) - ANTT, Doações, Ofícios e Mercês de Filipe II, L. 2, fl. 372v. 
(185) - Este salário era repartido pelos rendeiros que pagavam 12$000 

reis e pelo Cofre dos Crescimentos do qual saíam 8$000.(ANTT, 
Doações,Ofícios e Mercês de Filipe II, L. l8, fl. I3I). 

(186) - AHMP, LV 31, fl. 182. 
(187) - AHMP, L. 1Q das Sentenças, fl. 183 e LV 28, fl. l87v. 
(188) - AHMP, Imposição do Vinho, L. 4, fl. 278v. 
(189) - AHMP, LV 40, fl. 21v. e LV 28, fis. I87v-l88. 
(190) - AHMP, Imposição do Vinho, L. 9, fl. 282. 
(191) - AHMP, LV 29, fl. 325v. 
(192) - Livro 2Q das Chapas, p. 42. Refira-se que o título desta provi

são está errado nesta publicação: em vez de 40$000 reis leia-se 
4$000 reis,como de resto o texto da própria provisão esclarece. 
Ver ainda AHMP, Registo Geral, L. 3, fis. 24v-2% 

(193) - AGS, SP^ L. 1472, fl. 6. 
(194) - AHMP, LV 31, fl. 231. 
(195) - AHMP, LV_35, fis. 213-214. 
(196) - AHMP, LV 45, fis. 6O-63. 
(197) - AHMP, LV 48. fis. 95V.-96. 
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- Ord. Filip. L. 1Q, tit. 66, § if9. 
- Livro 2o- das Chapas, p. h2, 

- AHMP, LV if 8, fl. 236. 
- ANTT, Doações, Ofícios e Mercês de Filipe II, L. 18, fl.l*f2v. 
- AHMP, Imposição do Vinho, L. 17, fl. 241. 
- ANTT, Doações, Ofícios e Mercês de Filipe II, L. 2, fl. 2. 
- BARROS, Henrique da Gama, História da Administração Pública em 
Portugal nos séculos XII a XV, IX vol., Lisboa,1950, p. 332. 

- JORGE, Ricardo, o.c., p. 87. 
- RODRIGUES, Maria Teresa Campos, o.c, p. 105. 
- MARQUES, José, o.c. 
- AHMP, L. 50 de Sentenças, fis. 362-363. 
- AHMP, LV 42, fis. 117-H7V. 
- AHMP, L. <yQ de Sentenças, fis. 362-363. 
- BARROS, Henrique da Gama, o.c., IX vol., p* 336. 
- AHMP, L. 5Q de Sentenças, fis. 62V-63. 
- AHMP, LV 26, fl. 36lv. 
- BARROS, Henrique da Gama, o.c. , IX vol.,p. 333. 
- AHMP, LV 26, fl. if 11. 
- AHMP, LV 28, fis. 55v. e 65v. 
- BARROS, Henrique da Gama, o.c. , IX vol., pp. 332-33if. 
- AHMP, LV ifO, fis. 71V-72. 
- AHMP, L. 50 de Sentenças, fis. 49-50. 
- AHMP, LV i f l , f i s . if if- ififv. 

- AHMP, Idem, f l . if7. 

- Ver todo o processo em AHMP, L. 50 de Sentenças, fis. if9-68. 
- AHMP, LV 43, fis. 297v- 301v. 
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(224) - AHMP, L. 3Q de Sentenças, fis. 352-369. 
(225) - AHMP, Idem, fis. 356-357. 
(226) - AHMP, LV 43, fis. 334-334v. 
(227) - AHMP, idem, fis. 363V-365. 
(228) - AHMP, LV 43, fl. 301v. 
(229) - BARROS, Henrique da Gama, o.c., IX vol., p. 338. 
(229A)- AHMP, LV_43, fis. 334-334v. 
(230) - AHMP, L. 5° de Sentenças, fis. 353v-354. 
(23D - Ord. Man. L. 1Q, tit. LVI, Introdução e Ord. Filip.L. lQ,tit.?5 
(232) - AHMP, LV 29, fl. 374v. 
(233) - AHMP, LV 32, fis. 283V.-284. 
(234) - AHMP, LV 43, fis. 66-66v. 
(235) - AHMP, LV 47, fl. 307. 
(236) - AHMP, LV 29, fl. 297v. 
(237) - AHMP, LV_4_5, fl. 67v. 
(238) - Ord. Filip. L. 1Q, tit. 75, §1. 
(239) - COUTO, Pe. Liiís de Sousa, o.c. , p. 44. 
(240) - AHMP, LV 47, fl. 312. 
(241) - Ord. Filip., L. 10 tit. 75, §§ 8 e 9. 
(242) - Idem,§§ 19 e 20. 
(243) - Idem,§ 22. 
(244) - Idem,§§ 12 e 14 e tit.77,§ 5. 
(245) - Idem,tit.75,§ 10 
(246) - Idem,§ 12 
(247) - Idem,tit. 77,§§ 3 e 4. 
(248) - AHMP,LV 28. fl. 177 
(249) - Ord. Filip., L. 1Q, tit. 75, § 21. 
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(250) - AHMP.LV 27,fis.89v-90 
(251) - AHMP.LV lf6.fl. 5v. 
(252) - Ord. Filip.,L. lQ,tit.75,§ 6. 

(253) - Idem,§ 7 
(254) - AHMP.LV 48,fl. 62 
(255) - Ord. Filip.,L.lQ,tit. 57,introdução. 
(256) - BARROS,Henrique da Gama,o.c.,vol.XI,pp.I67 e 170 
(257) - Ver os tit.s 17,21 e 22 do Livro 1Q das Ord.Filip. e os tit.s 

XIV,XVI e XVII do livro 1°. das Ord. Man. 
(258) - Ord. Filip.,L.lQ ,tit. 17,§ 1 
(259) - Idem,L.lQ,tit.58,§ 56 e Livro 5Q,tit.119,§ 1 
(260) - Idem,L>iQttit.6l,§ 8 

(261) - Idem,L.lQ,tit.58,§ 55 
(262) - AHI4P.LV 2 7 , f i s . 89-90 

(263) - Ord. F i l i p . , L i v r o l Q , t i t . 2 1 , § 5 

(264) - AHMP.L.2S de Sentenças,fis.127-139 

(265) - AHMP.LV 46.fis. 201 v. -202. 
(266) - AHMP.LV 4 8 , f i s . 2 l 4 - 2 l 4 v . Ver ainda . OLIVEIRA,Aurélio de , e 

GARCIA LOMBARDERO.Jaime.Alffltns dados em t o r n o . . . p ,139 

(267) - AHMP.LV 4 5 . f i s . 346v-347 

(268) - AHMP.LV 3 9 , f i s . 23ÊV-237 

(269) - Ord. F i l i p . , L . 1 Q , t i t . 21 ,§ 7 

(270) - LANGHANS,Franz-Paul de Almeida, Meirinho in Dicionário de His-
tSria de Portugal,Vol. Ill,p. o 

(271) - AHMP.L.4Q de Sentenças,fis.1-5 
(272) - AHMP.L. 50 de Sentenças,fis. 140-149 
(273) - AHMP.LV 48,fl. 154 
(274) - AHMP,Livro do Almoxarifado,1566 ,fl. 5v. 

http://lf6.fl
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(275)  AHMP,L.6Q do Cofre dos Bens do Concelho (1595).fl. 26 
(276)  AHMP,idem(l609).1fl. 21v„ 
(277)  AHMP,LVjfl,fl. 19 
(278)  MORAIS,Cristóvão Allão de, o.c.,I Tomo,I vol.,p.l87 e V tomo, 

II vol.,p.386 
(279)  AHMP,L. 7Q do Cofre dos Bens do Concelho (l625),fl. 20v e 4lv. 
(280)  AHMP.idem (l6l6).fl. 3° v. e L. 8Q (1635) '.'fl. 28v. 
(281)  COUTO,Pe. Luis de Sousa, o.c.,p. 68,nota. 
(282)  Ord. Filip..Livro lQ,tit. 73,§§ 3,5 e 6. 
(283)  Ord. Filip. ,Livro lQ,tit. 73 e Ord. Man.,L.10.tit. LIV 
(284)  Por exemplo,o conteúdo do § 4 das °rd. Filip. não se encontra 

nas Ord.Manuelinas. 
(285)  0 Regimento foi publicado por SOUSA,José Roberto Monteiro de 

6ampos Coelho e,Systema ou Collecção dos Regimentos Reaes. 
Tomo V,Lisboa,1789,pp.443446 ■ 
Encontrase também em SILVA,J.J. de Andrade e,o.c.(I6O3I6I2). 
pp.78.Poderão verse ainda referências em THOMAS,Manuel Fer
nandes ,Repertório Geral ou índice Alphabetico das Leis Extra
vagantes do Reino de Portugal.II vol.Coimbra.lSigTp. 237 

(286)  Sobre o assunto.ver SILVA,F. Ribeiro da,Níveis de Alfabetização. 
p. 324 

(287)  Ord. Filip.,L.10. tit. 73,§§ 79 
(288)  Idem,§ 2 
(289)  Idem,§ 3 
(290)  Idem,§ 4 
(291)  SILVA,j.j. de Andrade eto.c.(16031612) ,p.8 
(292)  Ord. Filip..L.1Q.tit.73.§ 6 
(293)  AHMP.LV 29.fl. 338 
(294)  AHMP.LV 38.fl.45 
(295)  AHMP,LV 31,fl. 3v. 
(296)  AHMP,LV 33,fl. 28 v. 
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(297) - AHMP.LV 33.fis. 60-60 v. 
(298) - AHMP,idem,fl. 97v. 
(299) - AHMPtLV 39, fl. 222 
(300) - AHMP,idem, fl. 244v. 
(301) - AHMP.ideiB.fi. 222 
(302) - AHMP.LV 36,fis. 94-94v. 
(3°3) - AHMP,L. 3Q de Sentenças, fis. 291-293 
(304) - AHMP,Registo GeraltL.2.fis. 6v - 105 
(305) - AHMP.LV 40,fl. 239v. 
(303A)-Em I6l2 Gaspar Gomes invocou a sua qualidade de filho de Juiz 

para ser isento.AHMP,LV 39,fl. 251 
(306) -AHMP.LV 27,fl. 313 v. e LV 28,fl. 127v. 
(307) -Ord. Fil..Livro lQ,tit. 73,§ 1. 
(307A)-Os anos são os seguintes:1584,1585,1587,1588,1593,1607,1612, 

l624,l625«Os assentos da tomada de posse encontram-se nos res
pectivos livros de Vereações. 

(3°8) - ALMEIDA,Fortunato de, História das Instituições em Portugal, 
Coimbra,I9OO,p.86 ~~~ — 

(309) - SERRÃO,Joel,Correios e Postas, in dicionário de história de 
Portugal,vol. I.pp. 706-707 

(310) - Idem,ibidem 

(311) - Sobre o Correio-Mor de Guimarães ver BRAGA,Alberto Vieira, o.c. 
p. 52 e ss. Acerca do Correio-^or de Aveiro,cujo titular era 
Salvador Moreira,(I6O3) Ver AGS, SP ,L. 1487,fl. 23v. 

(312) - AHMP.LV 34, fl. 29. Não se refere aí expressamente a qualidade 
de Correio-Mor assistente mas tao somente que trouxe à Câmara 
uma carta de Sua Majestade,a qual veio com outra para o Senhor 
Governador.Mas,em l6l2,o titulo aparece inequivoco.E legítimo 
supor que dele gozava muito antes. 

(313) - MORAIS,Cristóvão Allao de, o.c.,V tomo,I vol,p. 386 

(314) - AHMP,LV 47, fl. 76v. Para além destes dois cargos,Miguel Chamor
ro desempenhava os ofícios de Tesoureiro das Condenações, 
Tesoureiro das Corautações dos -̂ egredos e Tesoureiro do Depó
sito da Corte,todos da Relação do Porto. AGS,SP, L.1554,fl.29 
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(315) - AHMP,Cofre,L. 5 (n.n. - carta de 20.12.1612) 
(316) - AHMP,Próprias do Cofre«fl. 87 
(317) - AHMP,L. 72 do Cofre dos Bens do Concelho (l65D.fl. k5. 0 

Correio-Mor Assistente recebia 35$000 réis anuais de aposen
tadoria pagos pela Relação.Para além disso recebia 5 tostões 
para as diligências do serviço de Sua Majestade.Ver AGS, 
SP,L. 155*f,fl.29. 

- AHMP, LV_jf4, fis. 125V-126 
- AHMP, LV_Jf6, fis. í+5v-46 
- AHMP,LV_J+8,fl.50v. 
- AHMP,idem,fis. 17-17v. 
- AHMP,idem ,fl.4l 
- BPMP.ms. 538,fl. 231 
- AHMP,L. 7Q do ^ofre dos Bens do Concelho (l63l),fl. hl 

- AHMP.idem (l620),fls. 26v- 27v. 
- MACEDO,Jorge Borges de, Caminheiros in Dicionário de Hjst6ria de Pprtugal,vol. I,p. 4^7. 
- AHMP,LV_5Jf,fl. I6v. 

- AHMP.LV 35ifi: 15 
- AHMP,LV 36.fl. 70 
- AGS,SP,L. 1559,passim 
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- AHMP,idem,fl. 26v. 
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CAPÎTULO I 

O ABASTECIMENTO 

Ao longo das páginas anteriores aludimos,aqui e além,aos diver
sos serviços que a Câmara prestou à Cidade e ao Povo.Chegou agora o 
momento de,sobre eles nos debruçarmos expressamente e lhes dedicarmos 
adequado desenvolvimento.Começaremos pelos problemas suscitados pela 
questão dos abastecimentos. 

1 - A Cidade e seu Termo e as suas potencialidades em matéria 
de subsistências 

Por mais de uma vez tivemos oportunidade de lembrar as lamenta
ções dos governantes do Porto acerca da esterilidade e magreza da sua 
terra:situada sobre fragas, a sua capacidade de produção de meios de 
subsistência mostrava-se escassa. 

^e nos ativermos ao perímetro amuralhado não parece que haja 
grande exagero na repetida afirmação.De resto,foi com base nas repre
sentações dos burgueses portuenses acerca de suas carências de popula
ção e de provimentos que D.Fernando lhe doou o julgado de Melres.(l) 

Mas não podemos aceitar que a cidade pouco mais fosse que um e-
norme rochedo. 

Como vimos no capítulo inicial ,a grande maioria das casas pos
suía anexo um pequeno quintal onde cresciam árvores de fruto,medravam 
plantas hortícolas e,às vezes.se abriam poços de água.Aliás,a busca 
ansiosa de águas perdidas que escorriam das fontes e chafarizes públi
cos para rega de quintais mostra que estes se cultivavam quanto possí
vel. (2) Alguns mosteiros possuíam pomares e hortas ao redor da Ceea conven
tual e menciona-se-lhes o hortelão entre o pessoal doméstico.N5O era 
evidentemente com tal produção que a comunidade se sustentava,pois mui-
tosgêneros,especialmente o pão e o vinho lhes eram remetidos dos foros 
mais ou menos afastados e longínquos. 

^or outro lado,nao era preciso andar muito no exterior dos muros 
para se encontrarem campos verde jantes.Fora da Porta de Carros,abria-se 

http://vezes.se
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o sitio fértil das Hortas.Ai perto,como vimos,estendia-se o Campo do 
Meloal onde brotava boa água.Nas proximidades do Bonjardim o transeun
te deparava com a Rua ou Praça do Faval.(3) Num caso e noutro, a topo
nímia esclarece-nos sobre o tipo de produção.Do outro lado da Porta 
do Olival,próximo do sitio onde se ergueu o mosteiro dos Carmelitas Des
calços, o cidadão e Vereador Diogo Alvares Leite possuia um campo no 
qual vicejava um pomar. (í(-)E como ele,outros.Parece que a plantação de 
arvores era norma para quem possuia um terreno livre junto à casa. 
Isso conclui-se do facto de acerca de um quintal de Sebastião Ferreira, 
situado nos Ferradores,se dizer que "está ainda sem árvores".(5) 

Em Santo Ildefonso abundavam os hortelões os quais o Regimento da 
procissão do Corpo de Deus (l62l) obriga à alegoria do Rei e do Impera
dor que abria o Cortejo.(6) 

Recordaremos ainda as quintas que se prolongavam em várias direc
ções,fora de muros.Possivelmente a melhor de todas seria a nossa conhe
cida Quinta do Reimão,a sudeste da Porta de Cimo de Vila,na qual,além 
de prados viçosos que alimentavam o gado vacuum que se abatia no mata
douro da cidade,havia produção de melões e outros frutos que a documen
tação manuseada não especifica.(7)Do mesmo modo,nas vizinhas quintas 
da Fraga (dos Jesuítas) e do Prado (da Mesa Episcopal)cultivavam-se po
mares bem férteis.(8) 

Mas o Porto como unidade administrativa não era apenas a cidade 
amuralhada e os arrabaldes .Era também o ï'ermo,cujos limites tentamos 
precisar no capítulo inicial. 

Ora desse vasto espaço acorriam à cidade OB mais variados produ
tos agrícolas de que a população carecia.Recorde-se que as frutas.horta
liças e outros produtos que viessem por terra a vender ,estavam isentos 
da sisa do verde de que falaremos adiante.(9)Como entender tal privilé
gio senão como um estímulo à produção de subsistências no Termo?De res
to,o abastecimento de legumes era efectuado por pessoas que não mora
vam longe.Só assim se compreende que as posturas municipais,na intenção 
de combater os intermediários,reservassem aos produtores e suas mulhe
res a venda de nabos,cebolas,salada e ervas de cheiro.(10) 

Um dos produtos mais importantes era o pão,que sendo artigo impor
tado,era também produzido na região.Novaes fala do pão "admirável" que 
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que se fabricava na cidade bem como em valongo,Maia,Arnelas e Arcozelo. 
(11) A documentação refere também as padeiras de Gaia (I2)e as valon-
gueiras que coziam regueifa.(13)Alias,o pão cozido que comiam os mi
litares de prevenção em Matosinhos em I639 era procedente de Valongo.(Ik) 
E de Arcozelo,tierzedo,S.Félix muitas pessoas traziam cereal à vendagem 
na cidade.(15) 

A produção de cereais ê ainda abundantemente atestada nos foros 
e rendas que os moradores pagavam à Mitra,ao Cabido,aos Mosteiros,aos 
Senhores.Mas não é fácil a quantificação de tais entradas. 

0 mel,além de vir de Riba Douro,era produzido nas colmeias das 
freguesias do Concelho de Aguiar de Sousa,nomeadamente em Gandra,Sobra
do e Aguiar de S0usa.(l6) 

A maior parte das subsistências chegava à cidade por via fluvia], 
sendo procedentes muitas delas de Pibadouro.Assim acontecia com o vinho, 
azeite,mel,cera,frutas variadas e outros produtos. Segundo o testemu
nho de Novaes que escreve por volta de I689 (l?)era provida em abundân
cia de "cosas para el sustento de la vida".(l8)Não temos razões para 
duvidarmos que já o era durante o período aqui estudado.De resto,as de
clarações do Senado,expressas nos Capítulos Particulares enviados às 
Cortes de Lisboa de l6l9,ainda que situadas em contexto que nos obriga 
a cautelas de interpretação,não deixam de ser conclusivas:"...visto 
ser esta cidade abastada de mantimentos assi de terra como do mar e não 
faltar nada no terreiro e praças publicas delia..."(19) 

Como Valladolid,embora não pelos mesmos canais,o P0rto era uma 
cidade bem abastecida.(20) 

2- A organização do abastecimento 

Ressalta da documentação que a governança do Porto,como as de ou
tras cidades portuguesas,(2l)entondia como sua obrigação manter a ci
dade bem provida de todos os géneros.Como dissemos,à população estabe-
ciéa dentro de muros somavam-se as bocas da tropa estrangeira aquarte
lada nas imediaçães da Porta do Olival,do pessoal do quadro da Casa 
do Cível edo contingente flutuante que no Tribunal procurava o despa
cho de suas causas. 

Complementar desta primeira preocupação,devem entender-se os cui-
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dados postos na fiscalização dos preços e da qualidade dos produtos. 
Para conseguir o primeiro objectivo,o Senado desenvolveu uma ver-

deira politica de atracção dos fornecedores tanto nacionais como estran
geiros, 

2.1 - Política de atracção de fornecedores 

A política de atracção de fornecedores passava pela luta contra 
o excessivo peso fiscal.Recorde-se o combate da Vereação contra a ten
tativa régia de onerar com a sisa as mercadorias que entravam pela bar
ra e não eram de selo.Tradicionalmente as sisas destes produtos não se 
pagavam por entrada mas por venda e isso era entendido como um alici
ante oferecido aos mercadores de fora - a qual era preciso manter pa
ra contrapor às dificuldades da passagem da dita barra.Desaparecidas as 
vantagens fiscais,receava-se que os estranhos deixassem de arriscar 
a entrar pelo Douro dentro,sofrendo com isso o provimento da população. 
(22) 0 próprio Monarca o reconhecia quando,em 1586.dispensou da dízima 
alfandegária o pão que viesse à cidade por mar.(23) 

Do mesmo modo se deve entender a oposição veemente da Câmara às 
extorsSes e prejuízos que meirinhos,rendeiros e outros tentavam impor 
aos pescadores galegos que abasteciam de sardinha a cidade,bem como 
o processo instaurado pelo almotacé Manuel Tavares contra o meirinho 
da correição por este exigir dos pescadores da G ai i z a e d e Setúbal uma 
contribuição julgada excessiva por estes. Pelas mesmas razães,recor
de-se, em 1623,0 Procurador da Cidade e os do Povo levaram a Tribunal 
os oficiais da dízima do Duque de ^ragança.os quais com as suas exi
gências exorbitantes causavam o afastamento dos fornecedores de pei
xe que o preferiam levar a outras partes.(24) 

A política de atracção dos mercadores estrangeiros não era apenas 
pr-opugnada pelos Vereadoresto próprio Juiz de Fora,em 1599,tomou a i-
ciativa de estimular aqueles a que intercedessem junto do Rei para que 
castigasse os ministros castelhanos que,no Porto,vexavam e humilhavam 
os mercadores flamengos que forneciam o pão de que a cidade carecia.(25) 

Ao que julgamos,o Senado não apoiou nunca a política anti-holan-
desa de Fii i p e III,concretizada em embargos e sequestros das suas embar
cações porque tais medidas prejudicavam a actividade mercantil do bur
go e o aprovisionamento de cereal. 
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A boa vontade e o acolhimento benévolo para com os mercadores es
trangeiros raramente incluía o desejo de os ver estabelecidos e radi
cados na cidade.Aliás,como já afirmamos,os Procuradores do Porto às 
fortes de 1619 solicitaram ao Monarca que não permitisse assentos nem 
estadias para além de quatro meses.(26) E quando os navios procediam de 
zonas suspeitas de peste,a exigência da querentena era a regra incómo
da que não terá conhecido muitas excepções.(27) 

Mas cremos ser este procedimento normal em toda a Europa da época 
e,por isso,não seria a adopção de rigor que impedia o aportar de merca
dorias estrangeiras.(28) 

A política de aliciamento dos fornecedores não era aplicada ape
nas aos estrangeiros.Também os nacionais eram protegidos com a intenção 
expressa de os encorajar e estimular a venderem no burgo.Assim,em I588, 
o Corregedor João Homem de Vasconcelos ordenou às justiças e porteiros 
da Cidade que não dificultassem as vendedeiras de pão cozido que vinham 
de fora e doa arrabaldes "por ser muito necessário favorecer a estas 
pessoas" para trazerem mais alimentos.(29)Tal acórdão foi recuperado 
em 1597 pelo Senado que não hesitou em corrigir e anular uma decisão 
dos almotacês,lesiva dos interesses de 20 padeiras e padeiros do Conce
lho de Gaia.(30) 

Mas a atracção dos fornecedores passou também pela autorização 
de lucros compensadores.Se na fixação dos preços de alguns produtos a 
Câmara não intervinha directamente,limitando-se a fazer registar nos 
livros da Câ m a r a aqueles que os mercadores se propunham praticar,os 
uais depois nao podiam elevar (caso dos cereais e do bacalhau),não se 

passava o mesmo com os géneros de consumo corrente de produção nacio
nal, tais corno o vinho,o azeite e outros. 

Ora aconteceu frequentemente que a falta destes produtos se veri
ficava apenas porque os preços não eram convidativos para quem os ven
dia.Dal que,nestas situações,a solução para o abastecimento era simples: 
bastava elevar as tabelas. 

ïal sucedeu com o vinho em 1584 (3l),eml592 ,(32)em 1598,(33) e 
noutras ocasiões em que se deliberou permitir o preço livre de venda. 0 
mesmo se verificou com o azeite vendido a quartilho cujo preço oscilou 
em função da produção e das leis da oferta e da procura.(3^)Na altura 
da quaresma,havendo mais procura, o produto subia.(35) 

q 
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2.2 - Politica de coacção dos fornecedores 
Paralelamente às medidas de atracção,outras foram tomadas que de

veremos classificar de coacção. 
Devido aos baixos preços decretados,muitas vezes os comerciantes 

e vendeiros preferiam encerrar as suas lojas e reter os produtos à es
pera de melhores condições.%s tal atitude era ilegal e a Câmara actua
va quase sempre contra os autores,sobretudo quando se tratava de indi
víduos que se haviam obrigado a abastecer a cidade.Como em Valladolid 
também no Porto o sistema de "obrigados" nem sempre resultou em garan
tia de bom aprovisionamento.(36)Vê-lo-emos melhor quando tratarmos do 
problema especifico do abastecimento de carne. 

Mas também os obrigados do azeite(37),do sal (38),do vinho (39) e 
até os vendedores de cereal(40) tentaram esconder e reter os respecti
vos produtos,na expectativa de melhores lucros. 

Outras formas de garantir o abastecimento que incluíam um certo 
compromisso prévio do fornecedor foram ensaiadas.Assim,pela autoriza
ção de embarque de mercadorias para o exterior a Câmara procurava obter 
contrapartidas:em 1584,o mercador da Torre de Moncorvo Domingos Lopes 
alcançou licença para remeter para o Brasil 800 alqueires de trigo mas 
sS depois de se ter obrigado a meter na cidade 1200 alqueires do mes
mo produto e ainda a mesma quantidade de centeio.(4l) No mesmo ano,Brás 
Pereira e seu genro João de Valença,o velho,mercadores do Porto,obti
veram alvará para exportar 1200 alqueires de trigo para a mesma Coló
nia americana com a contrapartida de colocarem no mercado urbano 4000 
alqueires de trigo e milho em partes iguais.(42) Em I587,Manuel Rangel, 
de Aveiro abastece a sua nau com 2 moios de trigo mas jura que trará 
à cidade" todo o pescado que Deus lhe der,trazendoo Deus a salvamento". 
(43).Mais tarde,em 1593,3 mestres de naus de Buarcos fornecem-se de 
biscoito no Porto mas,em troca,comprometem-se a vender exclusivamente 
no burgo todo o peixe a captar.(44) 

Outra forma foi a de impor e fazer prevalecer os direitos da ci
dade como lugar principal e cabeça do território do Termo:assim proi
biu o descarregamento de mercadorias fora do perímetro urbano.Em 3.587 
usando o argumento de que "esta cidade é cabeça e a ela ha-de vir tudo» 
o Senado notifica e responsabiliza os Juizes de Matosinhos e L e ç a para ' 
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que não permitam que lá se façam descargas de produtos alimentares, 
sobretudo peixe.E no caso de,por razões de mau tempo,as naus lá aporta
rem, as subsistências devem na mesma ser trazidas à cidade. (45)N0 ano 
seguinte,talvez em consequência do nâo cumprimento da determinação auto
crática da Câmara,a proibirão foi retomada em termos mais severos,amea-
çando-se a falta de zelo das autoridades locais com um ano de degredo 
e 50 cruzados de multa.(46) 0 acárdão e repetido ainda em 1590 e 1594 
mas a linguagem adoptada denota afrouxamento do rigor iniciali47) 

Semelhantemente, o Juiz do 0Outo de S.João da Foz,além de se o-
brigar a fazer dirigir para a cidade o terço do peixe angariado pelos 
pescadores locais (48)foi admoestado para vigiar e proibir que lá 
vendessem outros pescadores que não os autóctones.(49) 

Deve ainda entender-se no mesmo sentido e na mesma linha de preo
cupações a legislação repetidamente apregoada que proibia a descarga 
dos produtos vindos pelo Douro abaixo,em qualquer ponto situado a ju-
zante de Kntre-os- Rios,excepto se para tal o barqueiro estivesse muni
do de licença e alvará emitidos pela Edilidade.(50) 

Cora o decorrer do tempo,tendo sido atenuadas as dificuldades de 
aprovisionamento,a exigência pelo respeito das normas que favoreciam 
a Cidade em relação ao Termo parece ter enfraquecido. 

Seria errado pensar-se que os problemas do abastecimento eram 
alheios às repartições do Governo Central.O monarca apoiava normalmen
te as medidas tendentes e garantir a suficiência das subsistências.As
sim, as provisões sobre os 'J-'erços. 

Desde temnos antigos,de todas as mercadorias que transitassem 
pelo Douro para o exterior devia ser deixada,no Porto,a sua terça par
te.Ao que parece,a determinação começou por abranger apenas o vinho, 
mas depois foi-.se estendendo a todos os mantimentos,a pedido da Câmara 
inserido nos capítulos Particulares levados âs Cortes de Lisboa de 
1562,(51) as quais,aliás,recuperavam provisões anteriores. 

Na verdade,a provisão de 12 de -etembro de l54l que autorizou An, 
tfinio da Silveira,do Conselho do Rei,a tranportar pelo Douro abaixo os 
5 moios de trigo que havia comprado na Comarca de Trás-os-Montes sem 
deles deixar qualquer quantidade na cidade,pressupõe que existia alvará 
real e posturas municipais que conferiam à governança direitos sobre 
as mercadorias em trânsito.(52) 

http://foi-.se
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Dos terços que ficavam no burgo houve escrita organizada,pelo 
menos do vinho,do pao,da castanha e do sumagre.Infelizmente desses ca
dernos muito pouco se conservou.No entanto,como já afirmámos,a partir 
do que resta sabemos que em 1592 o Porto exportou castanha para o Al
garve, trigo,centeio,cevada e vinho para Lisboa,sumagre para o estran
geiro. (53)Do azeite era também obrigatório o depósito e venda da 3& 
parte dentro de muros. 

0 vinho dos terços era armazenado e vendido quando se achasse 
oportuno e por taberneiros escolhidos(54),sendo repartidos pela ci
dade e não concentrados num único lugar.(55) 

A exigência do depósito do terço dos vinhos era tão severa que 
até os destinados para as Armadas Reais eram abrangidos pelo privilé
gio. (56)AS excepções deveriam ser expressamente concedidas pelo Sobera
no.Assim em I6l3 e l6l4,em que foram compradas respectivamente 600 e 
400 pipas de vinhos "de Lamego" destinadas às ^rmadas do Mar Oceano 
da Coroa de uastela.(57) 

Do sumagre,utilizado no curtir das peles não ficava apenas o ter
ço.Gomo vimos no cap. Ill da ia parte,a Cidade tentou reservar para 
os moradores metade das quantidades que passassem em trânsito(58) mas, 
dadoo aumento de produção,em breve se regressou ao terço tradicional 
e,ao que parece,nem este era totalmente consumido.(59) 

2.3 - A proibição de "sacas"e exportações 

Quando o ano se mostrava avaro em frutos agrícolas ou,por qual
quer razão,se temia que um produto principal viesse a faltar,a Câma
ra defendia-se,ordenando a proibição de vendas para o exterior desse 
produto ou restringindo por racionamento as "sacas". 

Exemplos deste modo de actuar são múltiplos e não cremos que se
jam exclusivos do Porto. 

0 pao era naturalmente o alimento mais procurado e,nessa medida, 
o mais defendido sobretudo em ano de crise frumentária ou de rebates 
de peste.Não admira que ao longo doa anos aqui estudados,pelo menos 
em dez deles os Livros de Vereações nos apresentem acórdãos e resolu
ções no sentido de proibir ou controlar a saída de cereais para fora. 
Dessas proibições,seis situam-se no sêc. XVI e as restantes no decorrer 
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dos primeiros quarenta anos seguintes. 
Em 1584 e I608 não só se proibiu a "saca" de cereal como se colo

caram olheiros para impedir efectivamente a saída de mercadoria.(60) 
Estas acções estendiam-se ,por vezes,ao próprio '±'errao:em 1628, tendo che
gado ao conhecimento do Senado que do Termo da cidade se exportava ce
real para o Reino da Galiza e para as Comarcas de Viana e Ponte do Li
ma, e receando-se que a cidade viesse a sentir falta dele, logo este 
ordenou ao Alcaide que,acompanhado de um Escrivão,fosse investigar a 
quantidade de pão que existia em poder dos rendeiros, obrigando-os a re
meter para o burgo o terço do que tivessem e notificando-os da proibi
ção de venderem para o exterior as duas partes restantes.(6l) 

Devemos acrescentar que tais disposições conjunturais não faziam 
mais que recuperar e reactivar um capítulo dos acórdãos municipais pelo 
qual, independentemente das circunstâncias de cada ano agrícola, se 
proibia o transporte para fora da cidade, sem licença dos Vereadores, 
de quantidade de pão superior a 3 alqueires.(62) 

Do mesmo modo deparam-se-nos proibições de saídas de gado para o 
exterior do Termo. Não sendo tão frequentes como as anteriores, tais 
determinações apresentam-se com alguma regularidade e resultam da mes
ma preocupação de manter a cidade bem abastecida.(63) 0 mesmo se pode
ria dizer do vinho e de outros produtos. 

2.4 - Feiras e mercados 

A organização do abastecimento passava naturalmente pela criação 
de feiras e mercados que, isentos de encargos fiscais, atraíssem â ci
dade vendedores e compradores. 

No Porto realizava-se uma feira anual no Campo do Olival, fora 
de muros, no dia de S. Miguel.(64) A notícia ê referente a 1628, mas 
resulta evidente do. contexto do documento que a sua criação era ante
rior. 

As circunstâncias da data elucidam-nos sobre alguns dos artigos 
hortícolas transaccionados, semelhantes aos que ainda ho.je se comercia
lizam nas feiras do mesmo dia. A vantagem para os que compravam e ven
diam era que a feira gozava de isenção de sisa. 

Para alêr.i da feira anual, os moradores, da cidade dispunham d< 
outra semanal à qual se chamava feira franca nue, como o nome indica, 

te uma 
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usufruía do mesmo privilégio de isenção de sisa. 
As suas origens são um tanto ou quanto obscuras. Antes de 1258, 

já no Porto fora autorizada uma feira. Mas foi D. João I quem, em 1^03, 
concedeu o privilégio de uma feira franqueada mensal à cidade do Porto 
a realizar no primeiro dia de cada mês. (6,5) Nela seriam guardados os 
mesmos privilégios e franquezas da feira de Trancoso. 

Ignoramos por quanto tempo subsistiu esta feira mas,em I562, ela 
nao existia seguramente. Com efeito, entre os capítulos particulares 
remetidos às Cortes de Lisboa daquele ano figura um em que se solicita
va ao Monarca autorização para uma feira franca mensal a fim de assegu
rar da melhor forma a concurso de alimentos à cidade.(66) 

A resposta negativa do Rei devida certamente à previsão de perda 
de rendas para a Fazenda é emendada pela carta régia de 9 de Abril de 
1566 na qual, estando garantidas as rendas reais pelo contrato do en-
cabeçamento das sisas, o Monarca defere o pedido da cidade nestes ter
mos :"em quanto ella tiver as sisas per emcabeçamento pode a Camará e 
povo fazer do seu o que quiser".(67) Em Novembro de 1582, dia 11, na 
sequência da criação da Casa da Relação,o Rei repete a autorização 
quase nas mesmas palavras, salvaguardando sempre o recebimento das ren
das estipuladas para a Fazenda Real.(68) 

Não cremos, no entanto, que a feira se tenha posto de pê por en
tão. Na reunião da Vereação de 23 de Outubro de I585 afirma-se de no
vo que existia uma provisão real a autorizar a feira franca, a partir 
de Janeiro do ano seguinte. Julgamos que a razão dos sucessivos adia
mentos estava na oposição do povo que receava ter de suportar as que
bras que, por essa razão, pudessem ocorrer no encabeçamento das sisas. 

Ninguém, ao que parece, duvidava da necessidade e da utilidade 
da feira para ajudar a resolver os problemas do abastecimento.Mas, na 
reunião referida (na qual não estavam presentes os representantes po
pulares) o problema da hipotética quebra das sisas não é ignorado,ten
do o Senado procurado encontrar uma solução que não sobrecarregasse o 
povo. 

Aparentemente fica tudo resolvido para que a feira arranque em 
Janeiro seguinte. Escolheu-.se o local (terreiro de S. Domingos) acer-
tou-se o dia (terças-feiras), definiram-se as regras (não entrariam na 
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feira alraotacês nem outras justiças e os produtos seriara isentos de 
todos os direitos, incluindo o de portagem). (6,9)Mas quando, em Dezem
bro, se convocou e reuniu uma Junta para decidir definitivamente a 
questão, depois de corrigidas algumas decisões da reunião de Outubro 
sobre o local (agora prefere-se a Rua Nova) e actuação dos almotacês, 
(que não se dispensam) os Procuradores do Povo fizeram declaração de 
rejeição de tudo quanto fora aprovado, nos termos que já desenvolvemos 
acima.(70) 

Os Mesteirais não contestavam a necessidade da feira. Mas que
riam garantias de que fidalgos e cidadãos também contribuiriam no ca
so de se verificarem quebras nas sisas. 

Em virtude dessa exigência, certamente mal acolhida pelos no
bres, o projecto ficou mais uma vez adiado. 

Dois anos depois, uma assembleia dos Vinte e Quatro desbloqueou 
o impasse nao obstante uma sentença que em tribunal se dera em favor 
do Povo.(71) Aí se decidiu avançar para a concretização da feira sema
nal com duas condições: 
12 - no dia em que a feira, por razões de quebra das sisas, sobrecar

regasse os moradores com novas contribuições,seria suspensa de 
imediato^ 

22 - esta condição devia constar de um contrato a celebrar por escri
tura pública entre a cidade e o povo, (7?.) a qual, efectivamente 
se realizou perante o tabelião e testemunhas. 
Estará assim explicada a"inconstância" de que falou Virgínia Pau? 

Esperamos bem que sim. (73) 
Subsistiu ainda a discussão sobre o lugar ideal. Enquanto os Ve

readores opinavam pela Rua Nova, com excepção de Fernão Nunes Barre
to que se bateu pelo lugar de Vila Nova, os Procuradores do Povo e os 
Vinte e Quatro optaram pelo espaço compreendido entre o Chafariz de 
S. Domingos e a Santa Casa da Misericórdia por um lado, e o Padrão de 
Belmonte pelo outro.(7*0 No entanto, uma forte corrente popular pro-
nunciou-se pelo rossio em frente às freiras beneditinas. 

A feira começou a realizar-se em fins de Janeiro ou princípios de 
Fevereiro de I588. Como dissemos, era feira franca e nela se vendiam 
todos os produtos, desde legumes a carnes, mel e até madeiras. Estas, 
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nao se podendo transportar para o recinto da feira, vendiam-se no cais 
da Ribeira mas gozavam de isenção de sisa nos mesmos dias.(75) 

Os siseiros e regatões e regateiras foram proibidos de entrar na 
feira.(76) Os criadores de porcos da cidade poderiam ir lá vender os 
animais de sua criação mas não outros que houvessem comprado.(77)Com-
preende-se: pretendia-se assegurar o abastecimento em quantidade sufi
ciente e evitar a regatice com o consequente encarecimento dos produ
tos. Nesse sentido se devem entender posteriores proibições. 

Assim, em I607, as hortaliceiras e vendeiras de fruta da cidade 
foram proibidas de ir lá vender, reservando-se esse direito para as de 
fora.(78) E em l6l4 condenou-se a compra de porcos para ulterior reven
da e ordenou-se aos carpinteiros que não comprassem madeiras senão de
pois do meio diai(79) o mesmo se determinou episodicamente para os re-
gatSes em l6l8 e 1Ô20.(80) 

Ao princípio a feira dos bois tinha aí lugar,ao que parece. Mas 
dada a perturbação que causava na rua foi mudada essa secção para o 
rossio de S. Bento por volta de 1590.(8l) 

A movimentação de pessoas perturbava a pacatez do lugar. Os do-
mlnicos queixavam-se disso mesmo: às terças feiras não podiam dizer 
missa no Mosteiro senão de portas bem fechadas.(82) 

Não sabemos por quanto tempo se manteve a feira defronte dos 
Frades de S. Domingos. Mas seguramente, em 1625, realizava-se no local 
que primitivamente fora indicado por alguns: rossio de S. Bento das 
Freiras.(83) Ai permaneceu pelo menos até aos fins do século XVII, con
servando o mesmo dia: terças-feiras. (8*f) 

Além da feira anual de S. Miguel e da feira semanal, o Porto 
dispunha de pequenos mercados permanentes, situados nas praças e nas 
imediações das portas da cidade, sendo o mais importante deles o da 
Ribeira, conforme foi referido.(85) 

Nem s6 na cidade se realizavam feiras francas: sabemos de uma 
em Matosinhos que foi autorizada por carta régia de 9 de Junho de 1621, 
a pedido dos Juiz e Oficiais da Mesa do fíanto Crucifixo de Bouças,a 
pretexto da falta de comércio e pescaria que, por sua vez, se devia 
à captura de barcos e pescadores executada por piratas mouriscos. 
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A feira realizar-se-ia durante 10 anos e teria lugar nos 3 dias 
do Espírito Santo de cada ano.(86) 

Um pouco mais longe, fora do Termo mas dentro da Comarca, reali-
zou-se, a partir de 1632, uma feira em Baião, no Campo de S. Bartolo
meu a qual não gozava da isenção de direitos.(87) 

Feiras de gado havia várias na área do Termo mas a elas referir-
-nos-emos adiante. 

3 - A defesa do consumidor 

Relevamos atrás a acção fiscalizadora dos almotacés e dos Procu
radores da cidade e do povo em prol da defesa dos consumidores. Pode
mos acrescentar que, de certo modo, essa preocupação ê generalizável 
a todos os membros do Senado que, além de desejarem a cidade provida 
de géneros, pretenderam manter moderação nos preços dos artigos de con
sumo corrente e vigiar a boa qualidade dos produtos. 

Uma das vias mais curiosas para atingir a razoabilidade dos cus
tos foi a da eliminação quanto possível dos intermediários. Daí a má 
vontade patenteada aqui e além contra os regatSes e as regateiras: em 
I585 são proibidas de irem "atravessar" castanhas ao terreiro, barcas 
ou "logeas" para as tornarem a vender cruas.(88) Mais tarde, em 1593, 
determina-se que os mantimentos provenientes do Douro não pudessem ser 
comprados para revenda.(89) Em 1598, proibem-se os particulares de 
se dirigirem às urcas flamengas para atravessar o cereal com intenção 
de revenda.(9o) Em 1622, orddna-se que ninguém compre porcos na cidade 
para depois revender a carne aos arráteis.(91) Se esta medida visava 
principalmente proteger os "obrigados" da carne, não deixa de se in
serir na preocupação de diminuir ou eliminar os intermediários. Em 
1626 determina-se que o leite não possa ser vendido senão pelos la
vradores e produtores. (92) Este acórdão pretendia certamente impedir 
a velha fraude detectada em 1617: é que as hortaliceiras da Ribeira 
iam comprá-lo fora de muros e depois acrescentavam-no com água.(93) 

Em 1634 retomam-se acórdãos antigos que obrigavam os pescadores 
ou suas mulheres a venderem o peixe na praça directamente ao público, 
punindo-se quem o cedesse às regateiras.(9^) 

Exemplos semelhantes multiplicam-se nas laudas dos livros de Ve-
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reaçSes. Demonstram eles que o Senado, assessorado pelos Almotacês e 
Procuradores, tentava impedir o encarecimento dos produtos através 
da redução máxima de elos intermediários na cadeia produtor-consumi-
dor, tal como acontecia em Valladolid(95) e certamente em outras cida-
des da Europa. 

Não se pense que a vigilância das autoridades concelhias termi
nava nos muros da cidade. Todos os anos, em princípio, os oficiais da 
Câmara deviam fazer correição pelo Termo, como dissemos, sendo um dos 
objectivos a fiscalização dos preços. 

A protecção ao consumidor far-se-ia em detrimento do produtor 
como acontecia na Espanha dos Reis Católicos? (96) Pensamos que o con
ceito de ganho justo nunca esteve arredado do horizonte dos Vereado
res e Almotacês. Simplesmente o conceito de»ganho justo" era diferente 
consoante se tratasse do ponto de vista do mercador, do produtor ou do 
consumidor. 

Mas não era só o preço que importava manter módico. A fiscaliza
ção da qualidade dos produtos e da honestidade e verdade dos vendeiros 
nao foi figura de retórica, podendo comprovar-se. 

Assim, em l58<f, 1606, 1Ô24 e I639 os almotacês intervêm junto das 
padeiras para as obrigar a confeccionar o pão de acordo com o peso le
gal. (97) Em 1588 decreta-se que o abate de gado miúdo e porcino fosse 
condicionado ao exame prévio dos Almotacês e dos Procuradores do Povo 
Devemos acrescentar,aliás, que o abastecimento de carne de porco foi 
sempre muito vigiado por razoes de saúde pública. Assim em 1590 deter-
minou-se que apenas pudessem entrar na cidade porcos vivos para nela 
serem abatidos.(99)Em 15<*. moderou-se o rigor desse acórdão mas obri-
gou-se a carne que viesse de fora a ser acompanhada de uma certidão 
de sanidade passada pelo pároco respectivo.(100)A desconfiança pela 
carne porcina manteve-se e em mais oportunidades se exigiu o atestado 
de qualidade emitido pelo cura.(101) 

Em 159^ notificaram-se tendeiras e marseiras que não vendessem 
especiarias pisadas e velhas pois entendia-se que prejudicavam a saú
de.(102) 

E notável que tais preocupaçSes fossem tão patentes e repetidas-
merece destaque a coragem com que se actuou em algumas circunstâncias: 
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por exemplo,em I6O7 rejeitou-se grande quantidade de centeio por estar 
em más condições(l03) e em 1626 foi lançado ao mar um carregamento de 
bacalhau por se recear contágio de peste,(104)ao que supomos. 

A defesa do consumidor incluía a exigência de verdade nos pesos e 
medidas.^aí as instituições de vigilância de que falámos atrás.Chega-
va-se ao pormenor de obrigar o medidor de cal a limpar o alqueire por 
dentro depois de cada quatro medidas.(105) E quem desejasse verificar 
a correcção da espessura do molho de palha painça que comprava na praça, 
poderia dirigir-se à Câmara onde existia uma argola-padrão.(106) E não 
esqueçamos que data de 1584,pelo menos,a obrigação de os vendeiros te
rem escritos bem visíveis com os preços que os Almotacés tinham posto 
aos produtos que vendiam.(107) 

Estarão os consumidores de hoje melhor protegidos que os seus an
tepassados dos séculos XVI e XVII?Se fosse legítima a comparação,pare»e 
que não haveria grandes dúvidas quanto à resposta certa... 

4- Problemas levantados pelo abastecimento de alguns produtos 
4.1 - Cereais 
4.1.1- Aprovisionamento e canais de abastecimento 

Em carta de 10 de Outubro de I626 dirigida à Câmara do Porto,o 
Provedor-Mor da Saúde de Lisboa afirmava que o que mais importava para 
a saúde era a abastança de pão.(108) 

Julgamos que tal pressuposto constitui o ponto de partida para 
se entender o esforço do Senado portuense em manter a cidade bem provi
da de cereais.Bennassar fala de "obsessão pelo trigo" para caracterizar 
de forma resumida a preocupação dos governantes de Valladolid por con
servar a cidade bem fornecida de alimento.(109) 

Cremos que é possível detectar o mesmo espírito naqueles que su
perintenderam no abastecimento do Porto.Obsessão pelo pão em geral mais 
do que pelo trigo em particular. 

Daí as cautelase providências para evitar que o cereal armazenado 
se escoasse para fora de muros - tema de que atrás nos ocupamos. 

i'las mais que impedir a fuga de pão,a acção dos governantes, neste 
domínio,foi a de atrair o alimento e de o administrar sabiamente. Nao 
deixa de ser curioso referir que em 1599,ano de carências,o mercador 
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Diogo Anriques se comprometeu em Março a reservar para o mês de Maio 
6.000 alqueires de centeio.(110) D0 mesmo modo,em Maio de 1597,mês 
crítico no abastecimento,os Procuradores do Povo requerem que se fe
chem algumas "logeas" de pão,pois faltava ainda muito tempo para se po
der comer do novo.(111) 

0 racionamento,não nos parecendo ter sido medida habitual,era de
cretado quando as carências o impunham.(112)Como vimos,às vezes era mes
mo preciso lançar mão de cadeados para guardar o cereal nos armazéns 
e ser distribuído quando fosse mais conveniente. (H3)Pensamos que a 
criação do depósito de trigo de que se fala em 1639 (mas que ê de fun
dação anterior),(X1A) obedeceu à intenção de distribuição programada. 

Quanto ao aprovisionamento propriamente dito,devemos distinguir 
entre o cereal produzido nos campos do Termo,o que lhe vinha do interi
or do -Keino e o que era importado do estrangeiro. 

No que respeita ao primeiro,desconhecemos as quantidades por ca
da espécie.Was como nos sugere o Censual da Mitra do Porto,produzia-se 
trigo,milho e centeio.(115) 

0 esforço de produção foi incrementado pelo Pei que,em I625,or
denou ao Corregedor do Porto (a ordem deve ter sido geral)que tratas
se de mandar semear os três cereais em todas as terras favoráveis.(116) 
Não dispomos de qualquer informação sobre os resultados desta acção. 

Julgamos que o terço da produção do Termo devia ser conduzido à 
cidade,pois em 1632,0 Senado alcançou sentença favorável no agravo que 
o Reitor do C0iegio d o s Jesuitas de E v o r a p ô s p e l o f a c t Q de Q m e s m o 

Senado ter obrigado o rendeiro de Paço de Sousa a levar ao Porto a 
terça do pão.,(ll7) Aliás, essa prática está subentendida na ordem dada 
em 1628 aos rendeiros do Termo,ã qual aludimos neste mesmo capítulo. 

Quanto ao procedente do interior do Reino,parece-nos que,seguin
do tradição anterior,se recorreu a ele cora regularidade embora as alu
sões nos apareçam mais abundantes nas primeiras décadas do domínio fili
pino.Por um lado,sucedem-se as provisões reais,válidas por tempos cur
tos, a autorizar que,quem o desejasse,se dirijisse às Comarcas de Trás-
os-Montes e î eira a comprar pão para o revender na cidade.Assim,por 
exemplo,em l585,em 1590 e em 1595.(118) A licença do Soberano era neces-
sária para se não cair na culpa de regatia pois. legalmente apenas era 
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permitida a venda de cereal a quem o tivesse de sua colheita ou de su
as rendas (119).Aliás,a tradição medieval que ainda sobrevivia aaui e 
além,impedia a livre circulação de alimentos no Reino,especialmente 
pão e carne.(120) 

Por outro,de acordo com as exigências prescritas,aparecem-nos 
nos Livros de Vereação dos finais do séc. XVI alguns assentos em que 
os mercadores se comprometem a meter na cidade quantidades definidas 
de pao,para o que davam as fianças adequadas,sendo-lhes passada para 
o efeito a carta de vizinhança.(121) 

Quanto ao pão importado,o chamado "pão do mar" cuja mistura com 
o "pao da terra" para efeitos de venda não era permitida,(122) possuí
mos algumas notícias interessantes.Ê que os livros de Vereações,entre 
1593 e lblo,registam as entradas por espécie,indicam o dono e o país 
(nem sempre),o preço estipulado na Câmara na fixação do qual,como dis
semos,esta pouco ou nada interferia,e a "logea" ou "logeas" onde seria 
transaccionado. 

A tradição e a necessidade de importar cereais do estrangeiro vi
nha de trás.D.João III tornara permanente a isenção da dízima para o 
cereal,a qual isenção,válida durante a sua vida,D.Manuel I já deter
minara em 1502 para as alfândegas de Lisboa e Setúbal.(12 3) 

0 comércio do pão do mar,na cidade do Porto,é dominado em todo o 
período por mercadores flamengos e alemães (cuja distinção nem sempre 
nos aparece clara nos documentos) e franceses.Alguns,como já afirmá
mos ,fixaram-se na cidade por alguns anos.Quanto aos britânicos,a refe
rência a um inglês que,em 158^,trouxe trigo,cevada e centeio constitui 
uma indicação mas surge demasiado desacompanhada para permitir conclu
sões sobre o seu peso neste domínio.De qualquer forma,em l607,ultra
passado o período da hostilidade aberta entre a Inglaterra e a Espanha, 
os britânicos reaparecem em número de seis,a vender cereal na cidade. 
Logo depois deixam de figurar nas listas de manifestantes.Mas outros 
produtos vao interessá-los definitivamente.como terá ficado patente 
no capítulo III da Ia parte. 

Os dados recolhidos permitem-nos elaborar um quadro dos manifes
tantes de pão,agrupados por nacionalidades. 
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Quadro dos manifestantes de pão 
por nacionalidades (1593~l6l8) 

Ano Flamengos Franceses Alemães Ingleses Nacionais 
1593 8 2 - _ 3 
159^ 6 - - - 9 
1597 5 - - _ 6 
1598 6 - - _ 1 
1599 7 5 — mm 5 
1600 - 6 
I6O3 1 6 
1604 — 1 
1606 6 7 1 1 2 
1607 9 18 2 6 8 
1608 7 4 - „» 1 
1610 1 1 - M 1 
1612 - 1 
1613 6 8 8 _. 5 
1614 14 30 1 — 11 
1616 5 20 2 _ 3 
I617 2 3 — — 1 
I618 6 12 — 7 

A primeira questão que este quadro naturalmente nos suscita ê se 
^exaustivo e completo quanto ao número de mercadores que desembarcaram 
pao na cidade.Ê difícil de responder.Julgamos,no entanto,que dado o in
teresse comunitário do registo nos livros da Câmara do preço acordado 
para o cereal,as omissões do Escrivão não terão sido muitas.Exceptuá
mos naturalmente anos como o de I603 e 1604 cujos livros de Vereações 
se perderam.Acreditamos,por outro lado,que em 1610 e 1612 o Escrivão 
tenha utilizado outro caderno para lançar as manifestações de cereal, 
tal corno provavelmente terá acontecido após l6l8. 

De qualquer modo,independentemente do valor objectivo da fonte 
para cada um dos anos referidos,do quadro ressaltam regularidades 
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cujo valor nos parece indiscutível:assim,a partir de 1599,talvez em 
consequência das medidas retaliadoras dos Austrias sobre os holande
ses e flamengos,a que já fizemos referência (12^),os franceses adqui
riram posição sólida.Mas se abstrairmos desse curto período dos fins 
do sêc. XVI e princípios do seguinte,os flamengos mantiveram a tradi
ção de fornecedores importantes de pão. 

Quanto aos nacionais,deparam-se-nos dois tipos de manifestantes: 
uns são mercadores,estabelecidos na cidade,sendo alguns deles de grosso 
trato,tais como Luís Mendes,Manuel Francisco e ^opo Nunes Coutinho.Ou
tros sao originários das zonas de produção e provavelmente até produto-
res:temo-los de S.João da Pesqueira,de Moncorvo,de Bragança (159^)^6 
Vila Flor (l6l*f),de Montemor,no Alentejo (l607),de Alcobaça (l6l3) e 
até das Ilhas (I606 e l6l7). 

Na sua maior parte trazem trigo mas também manifestam centeio,ce
vada e algum milho. 

Curiosamente o ano em que há maior número de manifestantes foi o 
de lôl^.Trata-se de um tempo em que por mais de uma vez os livros da 
Câmara caracterizam como falho de pão,não só na Cidade como no Termo 
e na Comarca.(125) Tão elevada afluência será devida a deficiente pro
dução nacional ou,pelo menos,nas zonas de Tras-os-Montes e Beira? Pa
rece provável. 

De qualquer modo,o cereal estrangeiro já se tornara indispensável 
ao comércio urbano e à subsistência das populações de Entre-Douro-e-Mi-
nho. 

^.1.2 - As quantidades manifestadas 

A quantificação do cereal importado do estrangeiro bem como do 
proveniente do interior do Keino afigura-se-nos tarefa impossível de 
concretizar.Com efeito,antes de 1593 e depois de l6l8,os registos ou 
nao existem ou se apresentam muito lacunares.Entre aqueles dois marcos, 
os assentos,sendo mais completos e,porventura,com menos falhas,mos
tram uma característica que nao permite a quantificação,senão de modo 
imperfeito.E que o Escrivão em vez de especificar os pesos ou medidas 
do pão manifestado,preferiu referir a quantidade de "logeas" em que se
ria depositado para venda. 
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A "logea" tornou-se como que um padrão quantitativo.lias a capa
cidade das lojas variava imenso:se umas continham apenas 11 moios,ou
tras guardavam 36 ou mais.(126)Porlm,para 1594 e 1599 o Escrivão,a-
lêm do número de"logeas",informa-nos sobre o peso do cereal nelas ar
mazenado. Acrescentaremos que uma outra fonte,os registos da Redízima 
da Alfândega de que nos servimos longamente no cap.Ill da IS parte, 
nos permite conhecer parte da quantidade entrada em I585 (entre 27 de 
Junho e 24 de Setembro),com o inconveniente de aí faltar quase todo 
o cereal importado do estrangeiro,visto que não estava sujeito à dízi
ma, figurando nas listas apenas no caso de o manifestante não possuir 
ou aguardar prova documental de que o produto viera de fora do Reino. 

(127) 
Assim sendo,apresentaremos dois quadros de quantidades,ambos 

lacunares e imperfeitos mas talvez úteis para nos darem uma ideia 
dos volumes entrados e das variedades do cereal.No primeiro,referente 
aos anos de 1585,1594 e 1599 tentaremos a conversão de alqueires ao 
sistema decimal.No segundo,relativo ao período de 1593-l6l8,informa
remos sobre o número de "logeas" abertas.distinguindo entre mercadores 
estrangeiros e nacionais. 

Quantidade de cereal manifestado 
na Câmara do Porto 

Quadro A 

trigo centeio cevada 
Ano alqueires quilos alqueires quilos alqueires quilos 
1585(128) 12.991 207.856 10.713 171.408 1.147 18.352 
1594 4.O7O 65.I2O 23.675 378.8OO 200 3.200 
1599(129) 9.120 145.920 56.88O 9IO.O8O I.62O 25.92O 
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QUADRÛ B 

man i f e s t arit e s es t r a n g e i r o s m a n i f e s t a n t e s n a c i o n a i s j 

Ano 
numéro do " l o g e a s " número de " l o g e a s " 

Ano 
c e n t e i o t r i g o m i l h o c e v a d a c e n t e i o t r i g o mi lho c e v a d a 

1 5 9 3 24 5 - _ 1 3 — _ 

159*+ 6 - - _ 4 9 - 1 
1 5 9 7 9 1 - - 1 - _ _ 

1 5 9 8 8 4 - 2 2 - - _ 

1 5 9 9 22 18 - 2 15 — — _ 

1 6 0 0 2 7 - 1 - _ — _ 

1 6 0 3 9 3 - - - - — — 

1 6 0 6 27 9 3 1 2 2 - _ 

I 6 0 7 66 30 - - 16 1 3 - _ 
1 6 0 8 25 17 1 7 7 — _ _ 

1 6 1 0 2 2 - - - 1 1 _ 
I 6 1 5 26 66 - - 2 8 _ _ 
1 6 1 4 I 3 0 6 1 - 2 1 3 7 2 2 
1 6 1 6 7 4 0 1 2 4 _ mm —, 
1 6 1 7 2 8 - - _ 3 _ — 

I 6 l 8 
3 8 

32 2 
" 

12 7 - -

T o t a l 4 0 3 3 0 3 7 17 79 5 3 3 3 

Ressalta do quadro B que o peso dos mercadores estrangeiros 
no abastecimento da cidade é bem mais sensível que o dos nacionais, 
mesmo admitindo que a capacidade de cada "logea" era extremamente 
variável. 

Ë preciso acrescentar que algum cereal manifestado por mercado
res nacionais era de origem estrangeira. Isso é dito claramente acer
ca de um navio de centeio manifestado por Lopo Nunes em I606 (130) e 
do trigo e centeio de António do Valle, em I6l3.(l3l) 0 mesmo se ve
rificara já em I585, quando o ourives de oiro Pêro Peixoto foi obri
gado a declarar à Alfândega os 64 moios de centeio que lhe vieram no 
barco de Baltasar Fernandes, de Massarelos, por não ter à mão os pa-



-798-

peis para provar que o cereal pertencia ao alemão Jacques Von Rede.(132) 
Poder-se-á concluir dos quadros que o centeio ocupava lugar de 

primazia na confecção do pão que os portuenses comiam? Assim parece. E 
o papel do milho? Seria tão insignificante quanto os mesmos quadros deir-
xam supor? 

Ê arriscado afirmá-lo tanto mais que, segundo Manuel Severim de 
Faria, o milho grosso era, no inicio do século XVII, uma cultura gene
ralizada e constituía "o mantimento mais ordinário para a gente vulgar 
quase em toda a Beira e Entre-Douro-e-Minho'! (133)Do mesmo modo, em Coim
bra o milho miúdo era, em 1578, o pão "principal de que este povo se 
sustenta".(13^) 

Jf.1.3 - Importância do cereal importado para o abastecimento 
regional 

Nem todo o cereal importado era consumido no burgo. Com efeito, 
quando em 1619, o Rei pretendeu estender as taxas de sisa aos açúcares 
provenientes do Brasil e arrecadá-las directamente na Alfândega, os 
portuenses opuseram-se-lhe, como já atrás foi amplamente dito. E uma 
das razões invocadas era que a sobrecarga fiscal que o Rei tentava in
troduzir, prejudicaria o abastecimento do pão dado que os estrangeiros 
o traziam (bem como outras mercadorias) com o intuito de levar açúcar 
de retorno, em boas condições de preço. E afirma-se aí que a maior par
ta da Província de Entre-Douro-e-Minho se provia de pão (e mais merca
dorias) através do Porto. Acrescenta-se mesmo, provavelmente com algum 
exagero, que sem o pão de fora aquela Província e Comarcas vizinhas não 
se poderiam sustentar durante 2/3 do ano, devido ao facto de ser regi
ão muito povoada. Segundo o testemunho dos Vereadores portuenses, nem 
nos anos muito bons se colhia nela pão suficiente para as necessida
des. (135) 

Tal declaração está longe de confirmar a versão optimista de Du
arte Nunes de Leão, quase da mesma época, quanto â fecundidade e pro
dução das terras de Entre-Douro-e-Minho. (I36) 

Parece,pois,evidente que a importação de pão pela barra do Douro 
constituía um suplemento alimentar de importância vital para o Porto e 
para as terras vizinhas e até para os lugares mais longínquos: g sabido 
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que em 1620 o Porto cedeu a Pontevedra 1500 alqueires de centeio e 500 
de trigo.(137) Em I628 constatava-se grande saca dele para a Galiza, 
Ponte de Lima e Viana.(I38) E em 1636 foi preciso socorrer Lisboa com 
grandes quantidades (139) e provavelmente em 1622, ano de grande fome 
de cereal. 

Nao nos ê poKsível extrair conclusões sobre quantidades de consu
mo por parte da população urbana, por várias razões subentendidas nas 
páginas anteriores, a saber: 
- entrava na cidade bastante mais pão do que aquele que referimos: pe
lo menos o dar, terças e das rendas e da produção própria dos morado
res; 

- nao temos possibilidade de reduzir a sistema decimal a maior parte 
das quantidades de que a documentação nos informa; 

- algum ao cereal era revendido para fora da cidade e até do Termo. 

^•lA - O preço dos cereais 

0 preço do pão oscilou naturalmente em função da instabilidade 
das colheitas e das crises agrícolas ou apenas de seu prenúncio (l40)e, 
naturalmente, no respeitante ao pão importado, das leis da oferta e 
da procura. As oscilações verificaram-se não só de ano para ano mas 
até de mês para mes e dentro do mesmo mês verificam-se grandes varia
ções: por exemplo, em I628, no espaço de 8 dias o pão (centeio?) subiu 
no Terreiro de 140 reis para 200 e 220 o alqueire, cerca de 50%.(1^1) 

Cada mercador, estrangeiro ou nacional, antes de por o cereal à 
venda devia comparecer na Câmara onde declarava o preço por que o que
ria vender, número de logeas ou a quantidade que trazia, onde ficava 
depositado, quem o iria medir. 0 Senado, tanto quanto nos foi dado ob
servar, não intervinha na fixação do preço do pão vindo do estrangeiro 
mas exigia do mercador o juramento de que, uma vez estabelecido, o cus
to jamais seria agravado. Ê evidente que o poderia rebaixar, se assim 
o entendesse. Quanto ao cereal procedente do Reino, aí a interferência 
dos Vereadores era maior pois o preço era fixado em função do seu cus
to, da despesa do transporte e outras condicionantes.(1^2) 

Fixado o preço, o pão não poderia ser encerrado pelos mercadores 
â espera de que se criassem condições para o vender mais caro. Alguns, 
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inclusivë estrangeiros, que o tentaram fazer em 1599 foram mandados 
prender pelo Senado. Outros,nessa mesma altura de subida, procuravam 
durante a noite fazer sair o cereal para o exterior, na mira de maio
res lucros.(143) 

Como atrás dissemos, de cada uma das manifestações de cereal fi
cou guardado assento nos Livros de Vereações, especialmente entre 1593 
e l6l8. Com base nessas informações tentaremos elaborar um quadro de 
preços. 

Entre ae várias modalidades de apresentação que os autores da es 
pecialidade têm proposto, pareceu-nos adequado ao nosso objectivo e ao 
conteúdo das fontes reproduzir o preço máximo anual, o preço mínimo, 
a média anual e a raoda(l44)(preço dominante do ano),quando tal foi pos
sível. Eis os resultados obtidos. 

Preço dos cereais nas "logeas" 

unidade de medida»alqueire moeda:reis 

trigo c enteio cevada milho 
ano mai. min. méd. moda max. min. méd» moda max. min. méd. único 
1584 200 180 190 - 140 100 120 - 110 100 105 
1593 200 I3O 156 - 120 100 118 100 - - -
1594 160 125 145 - 125 80 106 - 100 - -
1597 3OO - - - 200 ISO 190 200 - - -
1598 320 - - - 240 220 230 220 200 - - -
1599 440 240 328 28O 200 190 195 190 I60 - - -
1600 200 14o 163 150 120 - - - 120 - - -
1603 240 200 220 - 180 160 170 180 - - - -
1606 200 120 162 I60 120 100 110 100 120 - - 120 
1607 300 150 212 200 160 85 115 120 - - - -
1608 220 160 190 200 I60 100 129 120 120 - - 140 
1610 I6O 140 I50 - 100 - - - - - - 110 
1613 200 120 158 I80 140 80 106 100 I30 100 115 115 
1614 25O I30 176 I8O I50 60 110 140 I30 100 113 I50 
1616 I80 140 160 I60 I6O 60 104 100 100 - - 80 
1617 I80 120 150 I80 120 120 120 - - - - -
1618 220 160 

—— 
190 200 140 100 122 140 

i 
- - 140 
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A fonte única utilizada na elaboração deste quadro foi a colecção 
dos LvroE de Vereações .Prescindimos da informação contida nos registos 
da redízima da Alfândega,relativa a lr)OS,noc quais o trigo oriundo 
do Reino nos aparece uniformemente avaliado a 120 reis e o centeio a 
oO.Gomo ê obvio,tal fonte não reflecte o valor real do cereal. 

Os anos em que os preços se apresentam mais elevados sao os que 
coincidem com a progressão da peste,nos finais do séc.XVI e princípios 
do seguinte.Em Abril de 1598 o alqueire de trigo atingiu valor invul
gar - 320 reis - e o centeio e a cevada elevaram-se.a alturas nunca 
vistas:?A0 e 200 rei; . (l̂ f5)No mês de '"'arco seguinte,o trigo,por sua 
vez,atingiu o máximo:440 reis,(1^6) 

Curiosamente,os tempos em oue manifestamente se receia falta de 
pão -1608-(147) ou de esterilidade declarada e de fome -161^-(148) 
apresentam índices de preços elevados mas não tanto quanto os preceden
tes.No entanto, o milho (não se diz que espécie) custava 140 e 150 reis. 

Comparando os preços praticados na mesma época no iorto e em Co
imbra (149) constatamos que em 1597,1598 e I603 foram mais elevados na 
cidade do '^ondego.bm compensação foram aí mais favoráveis os preços 
médios de 1599,l607 e I608. 

Refira-se,a título de curiosidade,que em Março de 1587,à consul
ta do monarca sobre a conveniência de estabelecimento da taxa geral do 
pao,a Câmara do ->'orto respondeu afirmativamente,propondo a tabela se
guinte: trigo 120 reis 

centeio 90 " 
milho 70 " 
cevada 60 " (150) 

Alguns meses depois, a Câmara de Coimbra, ern resposta à mesma ques
tão,alvitrava ao Rei números coincidentes para o trigo e cevada mas 
inferiores em 10 reis no tocante a centeio e milho. 

Tal como em Coimbra,a oscilação dos preços dos cereais apresen
ta saltos bruscos,atingindo,por vezes,custos incomportáveis para a ge
neralidade da população.Com efeito,como é que,em 1594,um trabalhador 
ajudante de p-lreiro que ganhava 70 reis ao dia (151) podia adnuirir 
um alqueire de trigo?fíecesritava de trabalhar,pelo menos,dois dias.E 
para comprar igual quantidade do centeio precisava quase dia e meio. 
A situação do oficial de pedreiro ou cavouqueiro que ganhava l40 a 
150 reis,sendo muito melhor,não lhe permitia também grandes descuidos 
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pois o trabalho de um sô dia se bastava para 1 alqueire de centeio,era 
quase insuficiente para 1 de trigo.Bem sabemos que um alqueire equiva
lia a 14-18 Kg.s (153) Mas trata-se aqui de um ano em que os preços 
dos cereais foram moderados.E para além do pão,outras coisas eram in
dispensáveis à vida quotidiana do trabalhador e do seu agregado fami
liar. 

Cremos que os salários não aumentaram grandemente durante este pe-
riodo.Para além do que afirmámos atrás acerca dos vencimentos dos fun
cionários municipais,atentemos que,por exemplo,os olheiros das obras 
do cais da Ribeira em l6l4 e 1620 ganhavam 100 reis diários. (15^)Ora 
em 159^ e I6O3 idênticas funções haviam sido pagas a 1^0 reis.(155) Ad
mitimos que a razão da diferença estará no facto de os dois primei
ros serem cidadãos e os olheiros de lôl^e 1620 não o serem.De aual-
quer forma,este caso parece-nos significativo.De resto,na Europa 
com a qual Portugal mantinha relações comerciais a tendência que se 
constata ê para uma descida dos salários.Tal acontece na França,na 
Flandres e na Grã—Bretanha,entre l601 e 1650.(156) 

4.1.5 - A comercialização do pão 

Já foi dito que o cereal era vendido ora nas "logeas" das Ruas 
da Fonte Dourina e da Reboleira ora no ri'erreiro(157),devendo ser medi
do por pessoas ajuramentadas na Câmara. Os interesses dos consumido
res eram defendidos de várias formas,sendo uma delas a obrigatorieda
de de joeirar o grão antes de ser transaccionado a retalho.Outra era 
a de separar os ofícios de medideira e de padeira.(158) 

0 cereal era moído nas azenhas da cidade e arrabaldes : algumas são 
inventariadas no Tombo da Cidade e a elas faremos referência mais adi
ante .Havia-as à boca da Rua do Souto e na Kua das °angostas,movidas 
pelas fracas águas do Rio da vila. Um tal Jorge Fernandes possuía outra 
junto à Ponte Nova,nas traseiras das casas do Vereador João Álvares 
Pamplona,accionada por esse riacho.(159) Outras ficavam fora de muros, 
na quinta do Reirnão e ainda nas Quintas do Prado e da Fraga,movidas 
pelas águas procedentes da Fonte de Mijavelhas.(l60) Mas provavelmen
te a maior parte do grão era moído nos moinhos do Termo dos quais há 
noticias acerca dos de ^vintes e Crestuma. (l6l) 
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Aliás com estes aconteceu ura incidente grave e lesivo para a saú
de pública a que a cidade tentou pôr cobro:é nue,pelos anos JO de Seis
centos, os moleiros de Crestuma levavam tabaco e moíam-no nos mesmos 
moinhos em que metiam o pão,com as consequências facilmente imaginá
veis.Parece que o mal se alastrava,pois a proibição foi extensiva aos 
moleiros "da terra" e aos "do Rio".(l62) 

Ao que parece,o acórdão não foi respeitado pois constavava-se 
em 1639 que os moleiros preferiam utilizá-los na moagem do tabaco que 
lhes proporcionava maior lucro.Mas,como o pão era necessário,neles 
metiam igualmente trigo e milho. 

A população alarmava-se pois surgira uma doença cuja origem foi 
logo atribuída a tal promiscuidade. Então,a Câmara teve de se mostrar 
mais severa,proibindo em absoluto a utilização dos referidos moinhos 
na planta da nicotina,sob pena de perda do tabaco,30 dias de cadeia e 
6S000 reis de multa,pena que dobraria na 2& infracção.(16$) Quanto aos 
mercadores de tabaco - que o moessem em sua casas para o que poderiam 
fazer"tafona"dentro da cidade. 

Sobre o amassar e cozer o pão,já dissemos que muito vinha de Va
longo e de Gaia.Mas na cidade existiam muitos fornos:os que eram forei-
ros à cidade aparecem registados no Tombo de l6l^.Eram,pelo menos,7 -
situados na Pua Escura,Rua dos Pelâmes, Rua das 1'aipas, Rua da Lagem, 
Rua de Belmonte,Rua da Ponte N0va,^ua das Cangostas.(164)Muitos outros 
haveria dos quais de momento nao possuímos notícia. 

Quanto a modelos e tamanhos,sabemos que em I587 as padeiras da 
cidade comprometeram-se a fazer pães que nao excedessem os 8,^ e 2 reis. 
(l65)E em l628,acordou~se que o pão alvo fosse vendido a 16,8 e h reis, 
sendo o eeu peso respectivamente de 20,10 e 5 onças,ou seja, 600,300 e 
I50 gramas.(166) Caro,sem dúvida. 

Para evitar devassidão de preços,o ^enado proibia a revenda de 
pão cozido,excepto no caso dos estalajadeiros e vendeiros públicos^bri
gados na Câmara. 

os acórdãos municipais adoptavam o princípio do número limitado 
e certo de padeiras,as quais,depois de escolhidas,tiravam suas licen
ças na Câmara.Só estas poderiam amassar e vender pão.(l67) 

Não sabemos ao certo qual a quantidade de padeiras obrigadas.Admi
timos que o seu número variou tal como aconteceu com os taberneiros. 
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De qualquer forma,podemos afirmar que 
em I59O se obrigaram a vender trigo - 31 padeiras da cidade 

8 de Vila Nova 
37 do Termo (168) 

em 1599 obrigaram-se a vender pão - 29 padeiras da Cidade 
6 de Vila N0va (169) 

em l604 obrigaram-se - 27 padeiras da Cidade 
7 de Vila Nova 

^0 do Termo (170) 
Mas a fonte apresenta uma lacuna aborrecida:nem sempre se nos 

diz claramente se a licença camarária se destinava a pão cozido se 
à venda do cereal. 

Em 1621,pelo contrário,quase desaparecem dos registos as licen
ças de venda exclusiva de pão.Em compensação são 75 as casas que,no 
Porto,alcançam autorização para dar pão e vinho.(171) A associação 
destes dois produtos,assim feita,poderá fornecer-nos pistas sobre o 
regime alimentar de alguns? 

f̂.1.6 - 0 consumo de arroz 
Não é muito abundante a documentação que se nos deparou sobre o 

arroz e o seu consumo na cidade. Parece-nos, no entanto, que hão se 
trata de alimento generalizado, sendo a maior parte gasto pelos grupos 
sociais mais elevados. 

Era comercializado no P0rto pelos tendeiros de marsaria e pelos 
mercadores que o importavam directamente de fora do Reino (parece ter 
sido o caso do negociante Manuel Fernandes de Morais) ou o compravam 
em Lisboa onde, segundo cremos, o seu consumo se difundira bastante,ao 
ponto de ser mercadoria sujeita a almotaçaria. 

Desconhecemos o tempo em que o produto foi introduzido e comer
cializado na nossa cidade. Mas, em 158^ estava bem divulgado pois os 
mercadores António Fernandes, da Fonte Dourina e Lopo Nunes Vitória 
registaram na Alfândega 5 quintais e 28 quintais respectivamente.(172) 
Todavia, no ano seguinte, são apenas referidos 6 quintais, repartidos 
por k marseiros, um dos quais, Inês Barreira morava em Leça.(173) De
pois dessa data deixa de aparecer o produto nas relações da redízima. 

Os direitos que incidiam sobre este alimento eram elevados: de 
dizima pagavam-se l80 reis por quintal ( taxa de I58A- e I585 que,supo-
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mos, não sofreu alteração); e de sisa lAO reis por quintal.(17*0 
0 arroz era uma mercadoria cara. Em Abril de 1631 vendia-se no 

Porto a 60 reis o arrátel (175) ou seja a 1920 reis a arroba, substan
cialmente mais barato que em Lisboa,no mesmo mês, cuja arroba custava 
2662 reis.(176) Um quilo custaria à volta de l80 reis, tanto quanto o 
ordenado diário de um competente mestre de pedraria. No entanto, os 
preços variavam, às vezes profundamente em curto espaço de tempo. Mes
mo assim parece evidente que se trata de um alimento caro. 

Os almotacês .portuenses, à imagem dos colegas de Lisboa, tenta
ram, em 1627, fazer recair sob a sua alçada a fixação do seu preço. 
Porém, os marseiros atingidos não aceitaram essa intromissão e apela
ram para o Tribunal da Relação onde foram providos, ficando libertos, 
deste modo, daquela interferência incómoda.(177) 

Mas isso nao os desobrigou de declararem perante os Vereadores 
o preço por que se haveria de vender cada fornecimento. Além dessa tu
tela, o Senado não concedeu licença ao mercador Manuel Fernandes de 
Morais para, em 1631, abrir «ais que urna "logea", obrigando a medidei-
ra ao juramento da praxe de que faria verdade aos compradores.(178) 

Os termos e as circunstâncias dente pleito confirmam-nos a im
pressão de que o género não era acessível (seria apetecível?) à maio
ria da população. 

Mas o facto de o comerciante pretender dispor de mais que uma 
"logea", a atitude vigilante do Senado e a tentativa dos almotacês de 
interferirem e rebaixarem o seu preço não constituirão indicativos de 
que o alimento se achava em expansão? 

4.2 - Abastecimento de carnes 

't.2.1 - As potencialidades da região 

0 abastecimento de carne à cidade mostrou-se frequentemente di
fícil e rodeou-se de problemas vários nem sempre fáceis de solucionar. 

Não nos parece que a falta de gado no Termo ou na P-egião tenha 
sido a principal causa dar, dificuldades surgidas, ft obvio que, aqui e 
além, a documentação insinua ou afirma a carência de animais para aba
te. Por exemplo, em I598 a falta de pastagens provocava grandes perdas 
no gado.(179) E no início da Primavera de l6l7 testemunha-se a "muita 
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falta de gados"talvez pelar; mesmas razões e, em consequência, proibe-
-se severamente a saca de cabeças para fora do Termo.A dureza das pe
nalidades para a infracção (dois anos de degredo para Africa, 50 cru
zados de multa e perda dos bois, independentemente da qualidade da 
pessoa que a cometesse) mostra-nos a precaridade da situação. Os pró
prios barqueiros incorriam na pena se atravessassem gado, sem para tal 
terem autorização.(l8o) 

Mas normalmente o Termo do Porto ou pelo menos a Província de 
Entre-Douro-e-Minho dispunha de certa fartura de animais. Tal parece es 
tar contido em notícias dispersas que se nos depararam. Quando em l6l4 
uma provável epidemia matou gado vacuum no Alentejo e em Castela, a 
corrida dos marchantes a esta região para compra "de reses foi a salva
ção que se lhes deparou (l8l) com. a consequente e inevitável subida de 
preços que complicou a vida aos marchantes portuenses. E, em l6l9, ao 
contrário do que se verificava na capital, não havia no norte preocu
pação pela falta de gado.(l82) 

A abundância de reses é,outrossim, afirmada por autores da épo
ca: Duarte Nunes de Leão reportando-se aos inícios do século XVII cal
culava que s6 no Entre-Douro-e-Minho existiriam ifOO.000 cabeças de gado 
bovino e 1 milhSo de ovelhas, cabras e porcos. (183) 

De resto, exceptuando os anos de crise em que se proibia ou res
tringia a saída de gado (o que não evitava a actividade clandestina dos 
passadores),(184) o Senado portuense concedia facilmente cartas de vi
zinhança e autorizava a venda de bois e vacas tanto no interior do Ter
mo como fora dele. Assim, em I583 foi muito elevado o número de cabe
ças para cuja transacção se pediu e obteve autorização: 316 para com
pra e 179 para venda.(I85) 

Colhe-se a mesma impressão de liberdade de movimentação do gado 
quando, em I587, apenas dois Vereadores decidiram ultrapassar a insu
ficiência protocolar do número exigido para passar cartas de vizinhan
ça aqueles lavradores que pretendiam vender os seus bois na feira de 
Arnelas e isto para não prejudicar as partes pois os dias da feira a-
proximavam-se. 

Ao que parece, os agricultores não conservavam os animais por 
grandes temporadas. Quando o Escrivão regista a justificação apresen-
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tada para a venda do gado, o solicitante geralmente declara que já o 
tinha havia muito tempo. Mas este "muito tempo" podia não exceder os 
6 meses. (187) 

4.2.2 - As feiras de gado 

Os marchantes e lavradores dispunham de várias feiras na área 
do Termo ou nas nuas proximidades. A. norte do Douro são referidas as 
feiras de gado de Santo Tirso e de Goreixas, no Julgado de Penafiel, 
as quais se encontravam em plena actividade por volta de I6l7.(l88) 
Desconhecemos qual a sua periodicidade. 

A sul, decorria no mês de Setembro de cada ano a já referida fei
ra de Arnelas, muito antiga e muito concorrida. Realizava-se na margem 
esquerda do Douro, a montante de Avintes, fora do Termo do Porto, na 
saída para an terras de Santa Maria. Mas a proximidade do burgo e as 
facilidades fluviais de comunicação tornavam-na atraente para as gen
tes do alfoz portuense. 

Para além desta, em 1630, o Rei autorizou a realização de outra, 
na area do Concelho de Gaia a qual teria lugar no padrão da Quinta da 
Portela, na primeira quinta -feira de cada mês. Aí as transacções 
de compra e venda de gado eram obrigada'? ao imposto de sisa. 0 sitio 
foi escolhido em razão da sua funcionalidade: ê que ficava "no meio 
do dito concelho".(189) 

Recordemos ainda que a feira semanal da cidade contava uma com
ponente de gado bovino que funcionava no rossio de S. Bento das Frei
ras aí por volta de 1590.(190) 

Parece,pois,que nem havia falta de gado nem dificuldades de maior 
para s u a aquisição por parte dos marchantes. 

4.2.3 -A multiplicidade de açougues 

Perguntar-se-á:sendo assim,quais eram então os problemas do abas
tecimento? 

Para além das condições dos contratos com os marchantes nem sem
pre fáceis de cumprir,como demonstraremos abaixo, uma das grandes di
ficuldades relacionava-se com a multiplicidade de açougues privativos 
de entidades,corporações ou grupos privilegiados.Assim,no porto,pelo 
menos o Cabido,os Desembargadores da Relação,o quartel enquanto exis-
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tiu e os Moedeiros dispuseram de marchantes particulares que,como I 
natural,nem sempre se limitaram a fornecer viandas aos do grupo respec
tivo mas,a título de não deitar fora as sobras,serviam outros clientes 
com os naturais protestos dos "obrigados" da Câmara e as questões de
correntes da não coincidência de preços. 

Assinale-se,como curiosidade,que os mosteiros eram abastecidos 
pelos marchantes da cidade,consistindo a sua principal regalia 
na garantia de terem carne na quantidade que desejassem.(191) 

0 Senado tentou resolver o problema da multiplicidade dos açou
gues, sugerindo ao Rei,em 1592,a reunião de todos os talhos numa só casa, 
com a uniformização dos preços e a aplicação de severas penas aos infra
ctores (açoite público com baraço e pregão e degredo de 2 anos para as 
galés.(192) 

Infelizmente tal não se mostrou exequível porque os privilegiados 
nao suportaram abdicar das suas regalias. 

Aliás,as lutas contra os talhos privados vinham de longe.Em 1558, 
o Juiz,Vereadores e Procurador da Cidade quiseram impedir o Cabido e a 
Mitra de manterem o seu açougue porque,dado o seu poder aquisitivo,po
diam pagar preços mais elevados pela carne,dissuadindo os marchantes 
da cidade de vendê-la ao povo por preços mais convenientes.Levada a ques
tão a Tribunal,tanto o Ouvidor Geral da Cidade de ^raga como os Juízes 
da Casa da Suplicação mantiveram os Cónegos e o Bispo na posse do seu 
direito de açougue privativo que,pelos vistos,remontava a 1515.(193) 

Pensamos que,neste domínio,o mais que a Câmara conseguiu,após 
conversações,foi o direito de fixar,de acordo com tais entidades,o nú
mero máximo de reses que semanalmente poderiam ser abatidas para con
sumo dos privilegiados. 

Mas que fazer às sobras quando elas existissem?Estariam os mar
chantes interessados em subscrever contratos que não os libertassem do 
risco de perda de carne ou os obrigassem a "fazer enxerqua" daquela 
que eventualmente lhes sobejasse apôs a satisfação da sua clientela 
privilegiada? 

A questão aparentemente foi fácil de resolver :autorizar-se-ia 
que os talhantes dos grupos honrados pudessem vender os excedentes ao 
público em geral.Mas quem ê que garantia que os marchantes não criavam 
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falsas sobras para aumentarem os seus ganhos.prejudicando os "obrigados" 
da Câmara? 

Talvez a questão estivesse resolvida se os privilegiados cumpris
sem o determinado:declarar na Câmara,sob juramento,o número de animais 
que necessitavam semanalmente.Mas tal não era observado regularmente. 
0 senado bem tentava impedir os abusos,actuando sobre a parte mais fra
ca,que,neste caso,eram os marchantes.Mas os seus protectores,sendo pode
rosas, faziam sentir o peso do seu valimento. 

Assim,em 16^4.Catarina Gonçalves e a mulher de António de Almeida, 
obrigadas da Relação,ao serem interrogadas na Câmara sobre oom que di
reito vendiam carne ao povo.responderam com um despacho do Governador 
pelo qual se mandava que.se alguém as vexasse ou quisesse notificar, 
comparecesse diante dele,Governador. 

Desta vez,perante tal resposta o Senado não fez mais que mandar 
registar o documento nos livros camarários,tanto mais que nao era fácil 
saber se as sobras eram ou não verdadeiras. (19'+) 

Em l6l*f questão semelhante surgira com o marchante do Bispo e Ca
bido,o qual vendia publicamente carne aos pasteleiros,mercadores e esta
lajadeiros que lho solicitassem.Ora os obrigados da cidade protestaram 
veementemente.Logo o Senado,pressionado pelos Procuradores do Povo, 
proibiu o oportunista de continuar seu negócio,sob pena de 2 anos de 
degredo para Africa e 50 cruzados de multa.(195) 

Mas tais ameaças surtiam algum efeito? Nao sabemos.Uma solução 
de compromisso foi achada em I6l8: o marchante,por sinal o mesmo de 
l6lít,comprometeu-se a cortar da parte de manhã nos açougues da cidade 
e de tarde no do Cabido.(196) 

Todavia nao foi possível manter por muito tempo a ambiguidade: 
de facto,em I63I as queixas reapareceram.António Fernandes.carniceiro 
do Cabido,depois de trangressoes da mesma natureza,fora notificado 
pelo Município que não faltasse nunca com "carne mui gorda e boa" aos 
Capitulares mas que não ousasse vender ao povo. Logo o Deão e mais Di_ 
gnidades vieram à barra a defender o seu fornecedor e o seu direito 
de vender as sobras à população pelos preços e pesos usuais. 

Mas,no fundo,não era essa a questão e os Cónegos sabiam-no bera. 
0 que elos nao aceitavam era a obrigação de declarar na Camará a quan-

http://que.se
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tidade de carne que necessitavam.Tal encargo aparecia-lhes como uma hu
milhação. N0 entanto,a Relação confirmou o que estava estipulado havia 
muito tempo:obrigatoriedade de declaração perante o Senado do número 
de animais e liberdade de venda das sobras.(197) 

E mesmo quanto à área de responsabilidade directa da Câmara,ha
via dois açougues distintos:o da cidade e o do povo.Em I587 cada ura de
les dispunha de 2 talhos. (198) Em 159^ mantinha-se o mesmo número. (1.99) 
Mas em 1622, depois de feito o novo açoucrue,o número deles subia para 
o dobro.(200) 

Ora,embora os obrigados da cidade e do povo fossem os mesmos,nem 
sempre as coisas corriam pacificamente.Por exemplo,em Abril de l600,o 
Procurador da Cidade queixava-se de que os marchantes cortavam toda a 
semana no açougue do povo onde apenas deviam permanecer às terças-feiras 
e sábados.Dessa forma prejudicava o abastecimento dos cidadãos. Anali
sado o problema na Câmara,os Procuradores do Povo foram responsabiliza
dos de fazerem observar o que estava estipulado,sob pena de sançSes pe
cuniárias.Mas nos fins de Junho,a acusação foi retomada,sinal de que 
os marchantes continuavam a preferir servir o povo,em cujo açougue a 
clientela era forçosamente mais numerosa.(201) 

Mas em I6I3 a queixa punha-se ao contrário : não havendo então obri
gados^ carne era fornecida por um particular que a levava toda para o 
açougue da cidade,fie ando o povo sem nada.O Procurador do Povo reclama
va que metade do alimento fosse transaccionado no seu açougue.0 diferen
do foi resolvido com a abertura de um novo talho,supervisionado pelo 
chefe popular.(2°2) A paridade foi mantida logo que o novo contrato 
foi celebradorao sábado,os 3 o lombos abatidos seriam repartidos 15 por 
cada açougue.(203) 

Embora o número de bocas populares fosse muito superior ao das 
aristocráticas,por este lado não surgiram reclamações.0U se surgiram, 
delas nao restou lembrança na documentação.Do mesmo modo,não parece 
ter sofrido contestação o facto de a carne de carneiro ser vendida ex
clusivamente no açougue dos cidadãos.(20M 

Mas os problemas principais do abastecimento de carnes decorriam 
da dificuldade de cumprimento dos contratos celebrados com os marchan
tes, como veremos a seguir. 
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h*2.*h - Os contratos corn on marchantes 

0 Senado portuense corno o de muitas outras cidades e vilas do Rei
no e de fora dele preferiu o contrato com os carniceiros como o meio 
mais adequado para garantir o regular abastecimento de carne aos mora
dores.Tal sistema revestia-se de grandes vantagens mas enfermava também 
de algumas limitações que tornavam difícil a sua total eficácia. 

Justifica-se,por isso,que dediquemos alguma atenção aos contratos. 
No fim da vigência ou em consequência da denúncia do anterior,o 

pregoeiro,por ordem do ^enado,abria novo concurso,proclamando as condi
ções fundamentais em que o futuro contrato deveria ser assinado.Os pre
goes eram lançados na cidade, normalmente na ^raça da ^ibeira e na Rua 
das Aidas e suas imediações por aí morarem os marchantes.(205)Eram ain
da publiciiados no Termo e até em vilas e cidades um pouco mais afas
tadas. (206) 

No fim do tempo julgado razoável (de £ dias a um mês)o fornecimen
to era adjudicado a quem mais barato fizesse.Mas,por vezes,a "base de 
licitação" indicada pela Câmara não convinha aos candidatos pelo que as 
negociações se arrastavam com alguma dificuldade. 

Quando todos estavam de acordo, o ramo que o pregoeiro trazia,era 
metido na mão do marchante em sinal de fecho do contrato.(207) No pra
zo de 3 a 15 dias seria solenemente formalizado por escritura pública. 

Havia contratos distintos para a carne vacuum e para a de carnei
ro, cabrito e crestão e raramente os talhantes eram os mesmos. 

Tempo de vigência 
0 tempo de vigência do contrato variava conforme as circunstân

cias conjunturais e das pessoas envolvidas.Deparam-se-nos para o gado 
bovino contratos válidos por 8 anos - 1593 e l622o(208) 0 prazo mais 
comum ê o de 3 ou k anos.(209) Mas alguns nao querem arriscar mais 
que 1 ano,como em l6l3,época de visível crescimento demográfico da ci
dade,como foi dito.(210) 

Iara o fornecimento de carneiro e crestao o tempo de vigência 
normal era de k anos.Encontramos ainda exemplos de contratos por 3,2 e 
apenas 1 anoe 

A contagem de tempo começava no dia da assinatura da escritura 
pública ou da sua apresentação na Câmara.(211) A partir dos anos vinte, 
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o dia de S.João ê apontado com frequência como baliza de contagem do 
tempo.(212)As vezes,o dia indicado para o fim do convénio é o do Entru
do. (213) 

Os contratos por períodos longos convinham talvez à população mas 
eram arriscados para os marchantes.Não é crível que estes os aceitas
sem senão emperlodos presumivelmente estáveis. Mesmo assim,nenhum dos 
dois contratos celebrados por 8 anos chegou ao fim. 0 de 1593 deve ter 
sido anulado pouco tempo depois de assinado,pois no ano seguinte um dos 
intervenientes aparece a firmar novo convénio por 2 anos.E o de 1622 
é ameaçado de denúncia unilateral por parte dos marchantes que,nas vés
peras da Páscoa de 1624,solicitam o levantamento do preço de venda ao 
público. 

As denúncias unilaterais eram quase sempre mal encaradas pelo 
Senado que nao hesitava geralmente em mandar prender os obrigados ou 
a sequestrar os seus bens.Mas neste caso,por pressão do Corregedor,não 
s6 autorizou a subida de 1 real por arrátel mas acedeu à proposta de,da
da a carestia de gado, atribuir uma "merenda" ou subsídio não devoluti
vo de 1208000 a l60$000 reis aos carniceiros.(214) 

Melhor receptividade encontrava o marchante que,querendo-se deso
brigar , apresentasse os seus substitutos juntamente com a escritura de 
"distrato".(215) 

As condições exaradas nos contratos 
Ê obvio que tanto a Câmara como os marchantes tratavam de acau

telar os seus interesses a quando da celebração do contrato.As partes 
assumiam obrigações recíprocas,que poderemos sistematizar. 

Assim,o Senado coraprometia-se a: 
1Q - garantir o monopólio dos "obrigados" no fornecimento de carne à ci-

( 216 ) 
dade.ao povo e aos mosteiros^Excluíam-se naturalmente do compromis
so os açougues privilegiados.Mas o marchante esforçava-se por fi
car declarado no documento o número de reses que estes podiam aba
ter. (217) 0 monopólio incluía o direito de receber 1/3 das multas 
aplicadas aos que cortassem ilegitimamente (216) ou aos passado
res clandestinos.(219) E os marchantes do Termo não poderiam 
vender senão por menos 1 real que na cidade.(220) 

2Q - Conceder empréstimos e subsídios aos contratantes,os primeiros a 
título devolutivo e os segundos como fundo perdido.Assim,em l 5 9 2, 
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a Câmara fez incluir no pregão a sua intenção de emprestar 1.000 cruza
dos a quem se obrigasse,exigindo,em troca,a fiança que garantisse a 
amortização no fim do contrato.(22l)No ano seguinte,Domingos Fernandes 
exigiu o cumprimento da cláusula do empréstimo de 500$000 ou,em alter
nativa^ cessação do contrato.(222)E em l6l4,prevendo-se mais forte 
consumo,os próprios marchantes poem como condição da assinatura a con
cessão de um empréstimo de 1.500 cruzados.(223) Mais tarde,em 1638,0 
costume continuava mas,desta vez,em quantidade mais modesta:300$000.(224) 

Quanto aos subsídios,normalmente as verbas eram baixas:em I639' 
concederam-se 508000 de merenda aos obrigados do boi.(225) No ano ante
rior haviam sido atribuídos 6$000 aos do carneiro(226) e 15$000 aos do 
boi.(227)Em 1635 recusaram a pitança aos obrigados do carneiro mas em 
compensação perdoou-se-lhes o empréstimo que lhes havia sido outorga
do.(228) 

Antes dos anos vinte do século XVII não nos apareceu documentada 
a atribuição de tais "merendas",a não ser a gratificação de 1 cruzado 
por cada touro "bom" dos 10 que se abatiam por alturas das festas da 
cidade,os quais,ao que supomos,eram utilizados nas corridas que então 
tinham lugar.(229) 

De onde saíam os fundos para os subsídios aos marchantes? 
Sem dúvida,da Imposição do Vinho,na linha da antiga tradição que 

mandava extrair de tal receita a sisa devida pelas carnes.Não faltam 
nessa fonte as notas de despesa.(230)Mas também as "esmolas" dos ren
deiros serviram para esse fim.(231) 

3Q- Reconhecer aos obrigados alguns privilégios de certa importância no 
contexto social da época: ar.sim, em 1593,os marchantes de boi foram 
dispensados dos encargos do Concelho,da levada de presos e outros 
quaisquer ofícios municipais,(232) isenção que logo se alargou aos 
fornecedores de carneiro e crestão.(233) Embora não apareçam refe
rências a este privilégio nos contratos seguintes,cremos que eles 
subsistiram pois não se nos deparam marchantes investidos em ofí
cios municipais. 

kQ—Defender os interesses dos marchantes face a eventuais prepotências 
dos almotacés.Assim,se algum destes- os obrigasse,por razões parti
culares^ matar algum animal para além do estipulado,seria obriga-
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do a garantir a venda de toda a carne ou a indemnizá-lo pelos pre
juízos. (23^) 
Por outro lado,a cidade devia garantir que a venda se processas

se na melhor ordem e que a carne se achasse a salvo de potenciais 
larápios.(235) 

5Q- Criar condições para que nao faltasse gado no '̂ ermo.Esta cláusula 
mostrava-se importante sobretudo nos anos difíceis de falta de pas
tos e de epidemias.Em razão desta exigência várias vezes se decre
tou, sob as penas atrás descritas, a proibição de saídas de gado 
para o exterior. 
Parece-nos importante salientar neste contexto o privilégio que 

em I587 foi proporcionado aos marchantes obrigados : direito de 
opção sobre os animais que os lavradores dos arrabaldes e Termo 
pretendessem ir vender à feira de Arnelas.(236) Embora nos faltem 
outras notícias,admitimos que este modo de proceder foi adoptado 
como regra. 

Dissemos que os contratos pressupunham reciprocidade de obriga
ções.Da parte dos marchantes salientaremos as seguintes: 
1Q- A mais grave era a de assegurar o abastecimento de carne de boa 

qualidade e aos preços estipulados.Para que tal obrigação não des
se lugar a situações equívocas,frequentemente se declara no docu
mento o número de cabeças a abater por semana. 
Nem sempre este ponto foi pontualmente cumprido pelos marchantes; 
as vezes falhava o abastecimento.Mas as penas pecuniárias e a pri
são nao tardavam a fazer sentir ao carniceiro o peso e a serieda
de do compromisso a que se obrigara por escritura pública. Os Li
vros de Vereações estão cheios de noticias e testemunhos de que 
o abastecimento não se mostrou fácil,não bastando a formalidade 
solene perante o tabelião nem sequer a fiança a que eram obrigados 
os contratantes.A prisão foi,por isso,pena frequentemente aplicada. 

2Q- A segunda obrigação dizia respeito aos locais de abate e de comer
cialização.0 recurso ao Matadouro público ê expresso de forma ine
quívoca.Quanto ao posto de venda,os açougues da cidade e do povo 
eram o único sitio adequado para a venda de carne fresca.Deste mo
do, tentava-se impedir a comercialização semi-clandestina em casas 
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particulares onde as fraudes eram impossíveis de controlar.(237) 
Gomo dissemos,os dias de atendimento não incluíam a sexta-feira. 
Mas os obrigados de l6l4,dada a referida escassez de gado.pediram 
o encerramento dos talhos às segundas-feiras para irem em busca de 
reses.(238) Quanto ao horário,embora o regimento do Pepesador,atrás 
citado, marque as 5 e 6 horas (verão ou inverno) para a abertura, 
os acórdãos oficiais apenas exigiam que o corte se iniciasse quan
do já fosse "boa manhãa".(239) 

32- 0 marchante comprometia-se ainda a respeitar certas regras de comer
cialização. Assim, prometia não cometer fraudes nem quanto ao peso 
nem quanto a misturas de carnes.Desta forma, os fígados e coladas 
de carneiros não deviam ser utilizados como contrapeso (2^0) mas 
antes vendidos separadamente e a olho.(2^1) No entanto,os acórdãos 
municipais ordenavam que tripas,língua,bofes,coração,fígado e baço 
se comercializassem a peso.(2^2) E o contrato de l6l4 apontava 
no mesmo sentido.(2^3) 

Por outro lado,o marchante era obrigado a ter dependurada e à vis
ta toda a carne,vendendo vaca por vaca,boi por boi,não misturando 
uma corn a outra. (2M+)Para afastar definitivamente a hipótese de 
fraude reservou-se,no açougue novo,um talho no qual no qual se ven
dia exclusivamente carne de fêmea,não devendo ser a vaca "prenhe 
nem que parisse".(2^5) 

^2- Os companheiros que os obrigados associassem a si deviam ser pre
viamente aprovados pela Câmara,na qual,perante os Vereadores se 
comprometiam a cumprir as cláusulas contratuais.(2k6) 

50- 0 carniceiro teria que se submeter ao foro do Juiz de Fora ou do 
Corregedor no caso de qualquer demanda com a Câmara.(2^7) 

Estas eram as principais cláusulas dos contratos.0 ponto de mais 
difícil negociação era sempre o do preço,pese embora o facto de a cur
va de preços se apresentar relativamente estável.A Câmara nem sempre 
se mostrava dialogante e,às vezes, usava meios de presrão prepotentes 
e ditatorias.Assim,por exemplo,em 1<593 o ^enado quis obrigar determi
nados marchantes a darem ^3T.^^ ^ 

rem carne de porco ao povo por 10 reis o arrátel. 
Como o preço nao lhes convinha,recusaram-se a assinar o contrato.Pois ' 



-816-

os Vereadores proibiram-nos terminantemente de cortarem carne de qual
quer espécie para quem quer que fosse,inclusive mosteiros e privile
giados, sob pena de 5o cruzados,2 anos de degredo para as galés e 100 
açoites por cada infracção.(248)Mas,em Agosto,no contrato então assi
nado,o Senado nao conseguiu melhor que 11 reis o arrátel. 

Não se pense que este modo de negociar por parte da Câmara foi 
esporádico.Em lól̂ f utilizou-se o mesmo tipo de coacção e ameaçaram-se 
os carniceiros de banimento perpétuo,sendo o seu crime,ao que parece, 
apenas o de recusar as condições que o Município lhes oferecia.(2^-9) 

4.2.5 - Espécies de carne,quantidades e preços 
As espécies de carne sujeitas a contrato eram naturalmente as 

de boi e vaca e ainda as de carneiro,crestao,cabrito e porco. 
Quanto a esta última,devemos não esquecer que muitos moradores 

criavam os seus animais.Repetidos acórdãos a proibir que os porcos an
dassem livremente pelas ruas da cidade são a prova mais concludente de 
que se tratava de uma espécie muito familiar às gentes do burgo.Mesmo 
assim,a carne porcina estava longe de ser barata.Talvez por isso,a Câ
mara combateu o mais que pôde a revenda de animais vivos e reservou-se 
o direito de lhe fixar o preço mesmo quando vendida pelos marchantes. 
(25O) E tanto quanto sabemos nunca foi proibido transaccioná-la na fei
ra,excepto se não obedecesse aos requisitos de sanidade de que falamos 
acima. 

As carnes de que mais se tratou nos contratos com os marchantes 
foram as de gado vacuum e ovino.Num caso e noutro^ preferência pelos 
machos ê evidente.Pode mesmo afirmar-se que o abate de vacas,não sendo 
proibido,era tolerado apenas em quantidades mínimas.(251)0 facto de 
ser obrigatoriamente mais barata do que o boi significará que a espé
cie era tida em menor apreço? De aualquer modo,à medida que os anos 
avançam parece que a proporção das vacas a abater aumentarde l/k dos 
bois em 159^ (252)passa a mais de 1/3 em l6l^.(253)Em 1622 há até con
trato específico para a carne de vaca válido por 8 anos,mas apenas se 
abre um talho desta para 7 de boi,sendo o preço do último superior em 
2 reis.(25^) 

Quanto a ovelhas e cabras nao gozavam das preferências do públi
co pois em l620,abatendo-se muitas,atribuíam-se à sua ingestão as doen-
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ças de "muita gente'.' (255) 
A carne de carneiro reservava-se para as dietas e para as famí

lias do topo social.Os marchantes comprometiam-se a fornecê-la ao Hos
pital (256)para doentes convalescentes bem como aos nobres e Ministros 
da Relação d0 l"orto.Também os mosteiros e conventos dela podiam ser a-
bastecidos.(257) Mas vendê-la ao povo estava expressamente vedado.(258) 

Diga-se,no entanto,que em 1623 Francisco Gonçalves se obrigou 
a dar carneiro à cidade e ao povo.(259)Hudança de atitude,maior abun
dância da mercadoria ou apenas distracção do Escrivão? E provável que 
a ultima hipótese seja a verdadeira pois tanto no contrato de 1625 
como no de I635 não se menciona o açougue do povo mas tão somente o da 
cidade.(26O) De qualquer modo parece indubitável que o consumo aumentou 
pois,em I638,João de Passos prometeu dar carne em 6 talhos.(26l) 

Outra espécie que a acompanha permanentemente nos contratos é a 
carne de crestao.O marchante que se obrigava a uma obrigava-se também 
à outra.Para o povo,esta tinha a vantagem de ser muito mais acessível. 

Cabrito e anho são igualmente objecto de "obrigação" embora mais 
raramente que as anteriores. 

Não devemos encerrar este excurso sem uma referência às aves de 
capoeira e animais de criação doméstica bem como às peças de caça. 

Os acórdãos municipais proibem as repatèiras de se dirigirem à 
banda de além,a Gaia,Vila Nova a comprar caça,galinhas,frangos ou ovos 
para os revender.Pretende-se deste modo,uma vez mais,eliminar o inter
mediário e fomentar a venda directa do produtor ao consumidor,(262) 

Deles consta também a protecção aos pombais no sentido de evitar 
o uso de instrumentos de captura que provocassem a sua destruição.A 
referência a rolas (263) bem como a perdizes e a coelhos (264) garan-
te-nos que se tratava de espécies procuradas na sua época prépria. 
Os locais escolhidos para a venda são indicados nos acórdãos:Largo do 
Chafariz de S.Domingos,Praça da Ribeira e Terreiro.(265) 

Parece legítimo concluir daqui que a alimentação do portuense, 
quanto a carnes,se mostra saudavelmente variada.Resta saber se o seu 
preço era ou não compatível com as possibilidades da maioria da popu
lação. 

0 problema da quantidade de carnes consumidas na cidade não é 
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dé fácil esclarecimento. 
Em primeiro lugar,no que respeita às carnes do contrato,apenas 

sabemos aqui e além,quantas reses é que os marchantes se obrigavam a 
abater por semana para o povo e para os cidadãos.Mas as frequentes a-
lusoes a abate de gado por pessoas não obrigadas leva-nos a pensar 
que as matanças clandestinas tinham peso não despiciendo. Ignoramos 
quase sempre as quantidades mortas para abastecimento dos privilegia
dos bem como o valor das sobras vendidas ao povo. 

Depois não obtemos resposta para o problema do peso real dos 
animais de criação doméstica na alimentação quotidiana.Galinhas,coe
lhos,pombos,porcos, ovos - qual a sua importância nas ementas diárias 
do portuense médio? Quantas famílias se autoabasteciam destes produtos? 

E por isso que apresentar números se nos afigura tarefa ingrata 
e de modesto valor.Diremos,no entanto,que é sensível uma certa evolu
ção no número de reses bovinas a abater pelos talhantes no decorrer 
dos anos.Assim, em 1587 por semana matavam-se 30 cabeças;(266) 

em 159^ " •• 30 •' ;(267) 
em 1613 » n h3 „ .(268) 
em 1614 » " 55 .1 .(269) 

Depois de 16Ih faltam-nos dados numéricos.Em sua substituição 
podeiemoB lembrar o que já noticiámos:em 1Ô22 os talhos abertos no açou
gue eram 8 e depois,em l638,.eram 5.Em compensação,cresceram os talhos 
de carneiro. 

Acrescentaremos que das espécies abatidas,cerca de 2/3 eram-no 
ao sábado,(27O) o que nos garante que as refeiçSes de domingo seriam 
substancialmente diferentes das da semana,certamente mais à base de 
carne,costume que,aliás,ainda hoje perdura em muitos sítios. Do mesmo 
modo,nos dias mais festivos tais como Corpo de Deus,S.João e S. Fanta-
leão sacrificava-se maior número de cabeças,confirmando-se a ideia de 
que nas festas a carne era o alimento preferido. 

Quanto aos privilegiados,sabemos que em 1587 se abatiam k bois, 
no mínimo,para o Cabido e 1 para os Moedeiros.Ficamos sem saber quantas 
reses gastava a Relação e o Quartel,enquanto esteve implantado.Desco
nhecemos, igualmente, as quantidades consumidas pelos Mosteiros que,embo
ra abastecidos pelos obrigados da cidade,não entravam na quantificação 
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atrás referida. 
Pelo que fica dito e pela diacronia das informações resulta de to

do impossível a comparação cora as quantidades consumidas em Coimbrãs. (271) 
No respeitante aos preços as informações mostram-se mais gene

rosas. 
Digamos desde já que,em 1592,o Rei tentou uniformizar quanto pos

sível o preço das carnes adquiridas nos açougues públicos.Para tal en
viou ao Corregedor uma provisão para que este,reunido com a Câmara,pro
pusesse uma tabela aceitável.Os governantes do forto receberam bem a 
sugestão e alvitraram que os preços da cidade constituíssem padrão pa
ra todo o ^ntre-Douro-e-^inho visto que era cabeça de toda a região e 
lugar on e maior consumo se registava em contraste com os índices de 
produção que,como ê óbvio,eram baixos. 

Os preços sugeridos foram os seguintes: 
- carne bovina 10 reis por arrátel; 
- carneiro 14 " " 
- crestao 9 " " 
- porco fresco 18 " " 
- porco curado 22 " " 

Deixar-se-ia liberdade aos lugares para praticarem preços mais 
baixos se o entendessem,mas em todos os talhos da cidade o preço seria 
uniforme.^uem excedesse aqueles preços deveria ser severamente punido, 
sem hipótese de perdão.(272) 

0 alvitre da Câmara jamais foi aplicado.No entanto foi possível 
manter moderação dos preços ao longo do período aqui estudado, muito 
embora,pelo menos a partir dos anos vinte do século XVII,se tenha lan
çado mao de "merendas" e "pitanças" para aliciar os potenciais forne
cedores. Mesmo assim,as dificuldades para encontrar quem se dispusesse 
a aceitar os preços propostos pela Câmara foram crónicas durante qua
se todo o período. E era 1639 o Senado teve que aceitar um aumento subs
tancial do lombo relativamente à carne comum,como se verá pela obser
vação do quadro seguinte. 
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Preços da carne nos talhos da cidade 

moeda:reis unidade de peso:arrátel 

Ano Boi Vaca Carneiro Grestão Lombo de Boi 

158? 10 
1593 11 10 17 10 
1594 11 
1598 17 10 
1606 18 10 
1613 11 16 8 
1614 16 9 
1617 16 9 
1618 16 9 
I622 11 9 16 9 
1624 12 17 9 
1625 17 9 
1627 17 9 
1635 17 
16 38 17 9 
1639 11 14 (273) 

Ressalta do quadro que a estabilidade dos preços foi conseguida. 
A comparação com outras informações da mesma fonte (Livros de Vereações) 
raostrar-nos-ia que a carne de ave doméstica era substancialmente mais 
barata que a de boi para nao falar já na de carneiro.Com efeito,já o 
dissemos atrás, uma boa galinha em l6l6 não custava mais de 60 reis. 
Do mesmo modo era mais favorável a aquisição de um coelho que,no mes
mo ano,valia 30 reis. 

De acordo com o valor dos salários acima fornecidos,um oficial 
pedreiro ou carpinteiro com um dia de trabalho poderia adquirir mais 
de 4 quilos de carne de boi e mais de 5 de crestão. Mas o seu ajudan
te precisava de trabalhar o dobro do tempo para comprar as mesmas 
quantidades.Era-lhe mais favorável a opção por carne de galinha,se a 
houvesse ou,então,pelos miúdos de boi,cujo preço oscilava em I6l3,en-
tre 8 e 4 reis o arrátel.(274) De resto,para os comprar nem carecia 
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de ir ao açougue,pois na Praça da Ribeira,pelo menos 5 mulheres vendiam, 
ao sábado e por vezes durante a semana,tripas,fígados e verde de boi, 
em lufares cativos por cuja ocupação pagavam foro à Câmara.(275) 

Poderemos concluir de tudo isto que certas espécies de carne es
tavam ao alcance do grande parte da população? Assim parece,se exclu
irmos o carneiro e o porco cujas melhores partes frescas custavam,em 
1588,20 reis por arrátel.(276)Aliás,já no século XII eram estas,em Co
imbrãos espécies mais caras.(277) 

Todavia,as precauções contra a eventualidade de furtos de carne 
bovina de que atrás falámos justificam a suspeita de que não seria despi
ciendo o número dos que dificilmente a poderiam adquirir. 

4.2.6 - Problemas de infra-estruturas 

0 abstecimento de carne a uma cidade como o Porto que contaria 
presumivelmente mais de uma dezena e meia de milhares de habitantes, 
fora os adventícios e estantes ocasionais (que não seriam tao poucos co
mo se poderá pensar)exigia um mínimo de infraestruturas que garantissem 
a sobrevivência em boas condições dos animais destinados a abate,insta
lações e apetrechos apropriados para as operações de matança e local 
adequado para a venda da carne. 

Quanto ao primeiro aspecto,como difsemos,parece que o gado desti
nado ao sacrifício dispunha de bons prados,fora de muros,na área da 
Quinta do Reimao. 

Mas matadouro propriamente dito não terá existido até 1584.Nisso 
estamos de acordo com Souza Reys. (278)-tJorém discrepamos do laborioso 
investigador quando afirma que em l6l8 o Senado comprou na Penaventosa 
e próximo do Castelo Velho o terreno para um matadouro novo ou açougue 
real.Na verdade,o que a Câmara comprou entre l6l8 e 1620 foram diver
sas casas que se achavam junto ao açougue da cidade aí implantado há 
muito.(Não confundir com o açougue do povo que ficava um pouco mais 
abaixo,não muito distante,na Rua das Aidas próximo do Colégio dos Je
suítas,pelo qual os Procuradores do Povo pagavam 4$000 reis de renda 
anual. ) (279)Dessas casas,aproveitou-tse,ao que supomos,uma que perten
cia a Pantaleão de Seabra de Sousa.(28O) 

0 imóvel que se levantou não foi propriamente um novo Matadouro 
como pensa Souza Reys e depois Magalhães Basto(28l) mas sim um açougue 
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amplo e único no qual se guardava e comercializava a carne,para o que 
se havia dividido o espaço em talhos,cada um dos quais possuía a sua 
porta,ao que parece numerada.Aí não se abatia gado,já que nesse mesmo 
ano os marchantes se comprometeram amatar os bois e as vacas no "velho" 
matadouro,fora de muros.(282) 
A construção do matadouro 

A construção do primeiro matadouro municipal foi marcada logo à 
nascença por um não pequeno desentendimento entre as partes interessa
das: a Câmara,os marchantes e os vizinhos do local escolhido para a sua 
implantação que eram os Jesuítas e depois as freiras de Santa Clara. 

0 Senado,apoiado por uma Junta de cidadãos e pelos Vinte e Qua
tro do Povo pretendeu edificar o imóvel junto do açougue do povo, 
no interior das muralhas. 

A esse intento opuseram-se os Jesuítas pois,no seu entender,a ins
talação daquele serviço público iria agravar certamente os cheiros pes
tilentos que do açougue popular emanavam. 

Os seus argumentos não lograram convencer a Câmara.0 recurso foi 
escrever ao Rei junto do qual o seu valimento e prestígio alcançou uma 
provisão pela qual se ordenava que o matadouro fosse levantado "no re
manescente do campo que esta fora dos muros junto a Santa Clara".(283) 

A provisão,porém,não encontrou receptividade junto dos governan
tes locais os quais,entendendo que os ruins odores não afectavam os pa
dres nem os fieis que à sua Igreja acorressem, se dispuseram a manter a 
decisão inicial de fundar o matadouro numa viela contígua à Rua das Ai
das,local escuso e de pouca passagem. 

Mas os tempos não estavam para que a vontade dos autarcas se so
brepusesse ao aprazimento régio.Posta a questão no Tribunal da Relação, 
nao foi difícil aos inacianos convencer os Juízes de que a provisão re
al contrariava os critérios discutíveis dos Vereadores.E assim,dois me
ses depois,era demarcado o local para a futura construção (130 palmos 
de comprido por 70 de largo)e posta em pregão a adjudicação da obra 
bem como o aforamento do chão a quem mais desse para as rendas da ci
dade. (284)A presença de dois Jesuítas quererá dizer que a escolha do 
sítio lhes foi cometida ou recomendada pelo Rei? 

As obras,porém,não foram iniciadas de imediato.E em Março do ano 
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seguinte (1585),o Doutor Simão de Medeiros,Procurador das Freiras de 
Santa Clara reclamava junto do Senado pelo facto de o local indigitado 
ser muito próximo do postigo de Santo António e,em consequência,não 
suficientemente afastado do Mosteiro,de modo a afugentar o perigo de 
os odores indesejáveis perturbarem o quotidiano das professas. 

As objecções do advogado foram atendidas e,de novo,se escolheu e 
demarcou um local,um pouco mais abaixo,situado entre duas torres da mu
ralha. (285) 

Mas as obras não arrancavam por falta de verba.Como dissemos,foi 
um Vereador nue se dispôs a emprestar 30$000 reis para os começos,que 
para mais não dava,porquanto só o portal do curral,de 2,60 metros de 
altura por 2 de largura,custou 50$000,incluindo padieiras,soleiras e 3 
ameias em cima.(286) 

Mas o edifício erguia-se co"1 muita lentidão.Falta de dinheiro e 
talvez falta de vontade,dado o pouco entusiasmo dos marchantes.Só em 
Abril de I587 e" que a obra de carpintaria foi adjudicada.(287) 

Para que o barracão se terminasse foi necessário que o Corregedor 
lhe desse um impulso decisivo,arrematando ao pedreiro Jerónimo Luís,de 
Vila Nova,os acabamentos e confiando-lhe a execução dos pormenores,não 
só para segurança do edifício como para garantir a funcionalidade e como
didade dos abates.(288) 

Acabada a construção foi preciso vencer a resistência dos marchan
tes que se recusavam a utilizar a nova oficina, talvez por falta de 
acessos ou talvez porque, mesmo com eles,era mais difícil e dispendioso 
o transporte da carne morta para OR talhos. Como quer nue seja, aprovei
taram as novas circunstâncias para denunciar o contrato. 

ííac faltou quem aceitasse, em sua substituição, a incumbência de 
fornecer carne: Baltasar Andre. Mas este impôs determinadas condições, 
que alteraram profundamente o aspecto primitivo do matadouro e o torna
ram mais apto ao fim a que se destinava. 

Assim, os Vereadores concordaram em erguer uma casa sobradada pa
ra recolhimento dos marchantes; em levantar mais 3 alpendres com fecha
dura, um do;:; quais se destinaria exclusivamente ao abate de carneiros 
e gado miúdo; introduzir os ganchos julgados necessários para dependu
rar as carcaças e ainda criar espaços fechados para se guardar o gado 
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vivo que esperava a sua hora. E para finalizar exigia a construção de 
um caminho decente já que o que existia não permitia o transporte da 
carne para os açougues como ele desejava e se impunha.(289) 

Efectivamente, logo no ano seguinte foi adjudicada a obra dos al
pendres ao carpinteiro Miguel Fernandes por 2$5O0 reis. De seguida en-
tregou-se a construção da calçada ao mestre Gonçalo Ferreira, o qual se 
comprometeu a fazê-la de boa pedra e grande e a erguer uma mesa de gra
nito apoiada em dois pés e assentos de pedra à volta da mesma, na repar
tição dos Almotacés que existia no matadouro.(290) 

A calçada, de 3 metros de largura, foi remodelada mais de 50 anos 
depois, precisamente em l64o.(291) 

A conservação do matadouro foi condição essencial para o seu bom 
funcionamento* Assim, em 1593 julgou-se necessário introduzir beneficia
ções de pedraria e de carpintaria que incluíram a instalação de três 
fechaduras mouriscas nas três portas.(292) Mas, em l601, já o matadou
ro nao tinha porta e,por isso, os marchantes recusavam-se a matar lá os 
bois. E o pior é que procediam ao abate no interior da cidade,"em muito 
prejuizo da limpeza delia e dos maus ares".(293) 

Matadouro franqueado incomodava os marchantes, sem dúvida por cau
sa do perigo de roubo da carne. 0 contrato com Baltasar Andr?, em I587, 
previa que os Almotacés indicassem um sítio seguro para guardar as so
bras de cada dia, de modo que não se pudessem furtar.(29*0 Não admira 
pois que as novas portas fossem de castanho e reforçadas por fechaduras 

uricas, de chave bem forte. Em 1640 foram substituídas por outras da 
sma maneira e de igual solidez.(295) 

Obras de conservação foram levadas a cabo em 1604 (296) e depois 
1609, áno em que o telhado foi completamente refeito.Segue-se um lon^ 

período em que nao encontramos qualquer notícia de reformas.Mas em 1629 ' 
a armação encontrava-se arruinada, tornando^se por isso necessário re
construí-la e colocar novo telhado.Na mesma altura lageou-se,de novo, 
o pavimento. Desta vez, os marchantes foram obrigados a acarretar a pe
dra necessária.(298) 

Os cuidados constantes com o matadouro bem como a construção dos 
novos açougues atrás referidos parece provar que os governantes do Por
to souberam lançar as infraestruturas mínimas indispensáveis a um ra
zoável abastecimento de carne. 

mo 
me 

em 
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Parece pertinente assinalar a mudança de mentalidade quer dos go
vernantes quer dos carniceiros:a ideia do matadouro fora de muros foi, 
no princípio,mal recebida.Mas em breve todos concordavam que a higiene 
da cidade e a saúde pública s6 lucravam com a opção pela periferia. 

A qualidade da carne consumida 

Os acórdãos municipais prescreviam,sob penas pecuniárias,que ne
nhum exemplar de gado vacuum se abatesse sem a sua sanidade ser previa
mente comprovada pelos almotacés.(299) Tal disposição alargava-se evi
dentemente às espécies miúdas e aos suínos,no que os almotacés eram coa
djuvados pelos Procuradores do ^ovo.(300) 

Apesar de o cumprimento material desta cláusula nem sempre se mos
trar fácil (ficando ainda por provar a real competência de cada almo-
tacê nesta matéria)a sua promulgação é importante como testemunho de 
que à Câmara nao era indiferente a questão da propriedade da carne pa
ra consumo.^este sentido se deve interpretar,a nosso ver,a obrigatorie
dade repetida vezes sem conto de o abate dos animais se efectuar exclu
sivamente no matadouro,no qual,como vimos,os almotacés tinham o seu 
posto de fiscalização próprio.& esta norma estendia-se aos animais des
tinados ao provimento da Helaçao,do Cabido e dos Moedeiros.(301) 

As exigências do Senado quanto ao bom estado das reses aparecem 
ainda subentendidas ou declaradas nos contratos celebrados com os marchan-
tes:"bois bons e de receber"(302) ,»bois fermosos e gordos", (303) "bois 
estremes" (3°^) - sao expressões frequentes que se podem entender como 
condição e garantia da boa qualidade do produto a fornecer. 

Por outro lado,como já foi dito,o próprio modo de matar os ani
mais era vigiado pelas autoridades de modo a impedir os perigos para 
a saúde:em I636 constatava-se que os bois eram abatidos com uma panca
da de enxada ou machado na cabeça e nao eram sangrados senão daí a 7 ou 
8 horas com o que "se lhe ficava convertendo o sangue em carne" com 
prejuízos,dizia-se,para a saúde dos consumidores.Pelo que se ordenou 
que os animais morressem por degolaçao e não a golpes na cabeça.(305) 

Por tudo o que ficou dito parece que as preocupações dos governan
tes nao se limitavam ao abastecimento sera mais.A criação de condições 
para que aquele se efectuasse com um mínimo de qualidade parece estar 
subjacente nas "ledidas concretizadas. 
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^.3 - O Pescado 

Juntamente com a carne,o peixe constituía uma das bases da ali
mentação do homem portuense do período aqui estudado.Isso,de resto,nem 
sera grande novidade. 

Mas curiosamente,o peixe ocupa o 3Q título no Livros dos Acórdãos 
municipais,logo após o pão e o vinho.Sem auerermos desse facto extrair 
qualquer prova,ele vale como uma sugestão:possivelrnente,depois do pão 
o alimento mais consumido pela população urbana,ao menos nos seus estra
tos inferiores era o peixe,talvez nas espécies mais baratas. 

E não admirarem muitos dias do ano,especialmente na quaresma,era 
proibido aos católicos ingerirem carnes.Tal facto,só por si,releva a 
importância diária do pescado na cozinha portuense e portuguesa. 

A própria vida económica da cidade foi grandemente animada pelo 
trato piscícola:basta olharmos a curva do valor das arrematações das si
sas do pescado para o percebermos:a partir de l6l4 só excepcionalmente 
ê que se situa abaixo dos 2 contos de reis,chegando a atingir quantia 
bem mais elevada,como demonstraremos.(306) 

Mas aqui interessa-nos fundamentalmente o problema do abastecimen
to. De onde vinha à cidade o peixe que ela consumia e vendia? 

*f.3«l - Canais abastecedores 

A resposta à questão já foi dada,em parte,no cap.III,da ia parte. 
Aí afirmámos que a pescaria obtida pelo trabalho dos pescadores dos ar
rabaldes e do Termo não chegava para as necessidades,que aliás eram de 
dupla naturezarde consumo interno obviamente,mas também de alimento das 
trocas com o exterior.Efectivamente os almocreves traziam de Trás-os-
-iviontes,Beiras e outras partes o pão,o vinho,o azeite,as frutas para, 
em contrapartida,retornarem com mercadorias diversas,tais como sal,açú
car,miudezas e sobretudo pescado fresco e seco. E quando a Câmara ten
tou impedir a criação do ofício de Escrivão das guias dos portos secos, 
em l605, de que já falamos,argumenta precisamente que se tal for por di
ante,os almocreves deixarão de acorrer à cidade e os pescadores dos ar
rabaldes,de S.João da Foz e de Matosinhos não serão os menos prejudica
dos. (307) 

Quer dizer,o peixe pescado nos aredores e Termo da Cidade era 
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insuficiente para o consumo urbano não apenas pela exiguidade das quan
tidades recolhidas mas também porque parte desse peixe era vendido pa
ra fora como vinha acontecendo desde longa data:já em 1551 os pescado
res de S.João da Foz salgavam parte do pescado e cediam-no a mercadores 
castelhanos.(308) Isso não quer dizer que o Senado permitisse a venda 
para o exterior do pescado recolhido pelos pescadores sob sua jurisdi-
çaotsabemos que,em 1622,ano de comprovada abundância de peixe na cida
de, (309) os Vereadores decretaram um acórdão a obrigar os pesca
dores ribeirinhos a dizimarem em favor do Duque de Bragança na banca da 
Ribeira e nao em Hassarelos,para que o alimento não se escapasse para 
flora. Recordemos,a propósito,que o burgo reclamava o terço do peixe en
trado em S.João da Foz. 

Se era insuficiente a produção local de pescado,de onde lhe vinha 
o que lhe faltava? 

t sabido qua a Galiza desempenhou papel fundamental no abasteci
mento de polvo seco e sobretudo de sardinha.(310)Se o seu domínio com
pleto do mercado portuense não se terá dado senão a partir da 2a década 
do séc. XVII,a verdade é que muito antes os galegos traziam as suas 
pinaças carregadas daquela espécie.Os acórdãos de I587 já mencionam os 
da Galiza como fornecedores importantes de sardinha.(311) Mas então a 
par deles outros a descarregavam:assim,em 1584,vendiam-no-la ingleses e 
até algarvios.(312)E em 1591 foram registados na AifSndega 34 barcos, 
procedentes de Atouguia (l4),de Sesimbra (13),de Setúbal (2),de Cascais 
(4) e de Alfama (l)í3Pem 16IO ainda os pescadores de ^etûbal detinham 
posição de destaque.(314) 

Do sul vinham-lhe outras espécies:a tainha,de Buarcos (315),a pes
cada de Atouguia,do Algarve e de Cascais(3l6),0 atum do Algarve.(317) 

Também da Terra Nova lhe chegavam provisões.Alguns dos barcos e-
ram matriculados nos lugares do Termo do ^orto.(3l8)Outr os eram de Avei-
ro(319) e possivelmente de outros portos do noroeste lusitano.Em muito* 
casos,antes de partirem já a Câmara obtivera de seus mestres a promesse 
de venderem na cidade o peixe que viessem a recolher. 

*era todo o pescado destinado ao abastecimento urbano lhe vinha 
fresco.Muito chegava salgado e,como tal,devia entrar no circuito comer
cial.0 polvo,por exemplo,não devia ser revendido depois de molhado,mas 

)S 

5a 
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seco.(32o)0 mais importante terá sido o bacalhau,como provaremos abai
xo, 

4.3*2 - A organização do abastecimento quotidiano 

Duas preocupações fundamentais parece terem prevalecido na orga
nização do abastecimentos primeira era que existisse peixe em quanti
dade abundante,especialmente durante o tempo quaresmalja segunda era 
que o seu preço fosse tão moderado quanto possível. 

Quanto ao primeiro objectivo,vários caminhos foram já indicados 
atrás.Entre eles,destaque-se a política de atracção dos fornecedores 
que permaneceu como regra de oiro;haja em vista a protecção aos pesca
dores galegos contra as prepotências e exacções dos rendeiros,mercado
res e burocratas pouco escrupulosos. 

Mas,para além desses meios,também aqui se adoptou o sistema de 
contratar pessoas que se obrigassem na Câmara a fornecer o peixe pelo 
miúdo ao povo. Eram as regateiras "obrigadas".Em 1584 escolheram-se 17. 
(321}.Em 1592 eram 3°.(322)Mas em 1597 foram nomeadas apenas 25.(323 
Porém em 1Ô04 o seu número crescera para 40,muitas das quais obtiveram 
licença para vender peixe fresco e seco.(324) Em l6l4,quando foi reor
ganizado o Tombo municipal,registaram-se 17 lugares de peixeiras den
tro da Praça da Ribeira e 24 no cais,fora de portas.(325) 

Como abaixo dissemos,eram recrutadas entre mulheres casadas e hon
radas e viúvas bem comportadas. 

0 local de venda por excelência era,pois,a Praça da Ribeira,em si
tio ligeiramente afastado da Porta por razSes de higiene e limpeza e ain
da de funcionalidade da mesma. Mas os acórdãos de I587 permitem a ven
da ambulante pelas ruas da cidade.(326) 

Apesar da desconfiança tantas vezes manifestada contra as regatei
ras,devido talvez ao seu espírito de ganância,a elas se ficou devendo, 
em boa parte,o abastecimento de pescado,nomeadamente de sardinha,ao co» 
prador a retalho. 

Muitas vezes iam buscar o peixe a lugares distantes como Vila do 
Conde,Azurara,Matosinhos,tentando ganhar o mais que pudessem.(327) Mas 
quando o Senado descobriu que tal actividade dissuadia os mestres de 
virem ao D o u r o c o m s e u p e i x e i l o g o p r o i b i u a s a í d a d a s m u l h e r e s q u g & n t e s 

parece ter dinamizado.(328) 
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0 objectivo de dotar a cidade de abundância de pescado foi conse
guido como o testemunhara em 1622 os Procuradores do Povo.(329) No entan
to,no decorrer da ultima década do séoulo XVI,a falta eventual deste 
alimento ficou registada na documentação. 

Quanto ao 2° objectivo,a tentativa de manter os preços moderados 
passou principalmente pela eliminação dos intermediários.Para tal,por 
exemplo,proibiram-se as regateiras de vender o peixe capturado pelos 
pescadores dos arrabaldes,o qual devia ser mercadejado exclusivamente 
poreles ou suas mulheres e familiares,com punição para as regateiras 
se o ousassem fazer.Mas a recuperação periódica do acórdão e o seu repe
tido apregoar mostram que a pretensão dos governantes nem sempre foi 
respeitada.(33o) 

Outro meio foi a adopção de um número certo e naturalmente limi
tado de regateiras bem como a sua escolha criteriosa que,afinal,nem 
sempre se mostrou feliz.Para além da intervenção directa na sua escolha, 
atrás noticiada,a Câmara promulgou uma série de acórdãos tendentes a di
ficultar a sua ganância:por exemplo,os acórdãos de I587 não permitiam 
que elas entrassem nos navios de sardinha senão cinco dias após o iní
cio da venda para que os particulares se pudessem abastecer em melhores 
condições.(331) 

A nomeação de contadeiras oficiais e aprovadas para a sardinha que 
acorria ao burgo obedecia igualmente a este objectivo.Porém,a experiên
cia nao proporcionou os resultados desejados pois estas acabaram por 
funcionar corno revendedoras,como vimos, com os prejuízos decorrentes pa
ra o consumidor.(332) 

Mas se resultava mal a adopção de centadeiras ,era mal maior,em ter
mos de abastecimento,querer que os próprios donos a contassem e vendes
sem ao povo.Obrigá-los a esse trabalho,mostrou-se dissuasor e desmoti
vador da sua afluência.I 0r isso,as contadeiras acabaram por subsistir 
tanto como as regateiras. Urnas e outras. Umas e outras foram intermediá
rias talvez odiadas mas,em todo o caso,imprescindíveis para quem pre
cisava de diuturnamente adquirir géneros para confeccionar em casa as 
refeições.E verdade que muitas enriqueceram à custa do povo como afir
mavam os Vereadores em 1622?(33ME muito provável.A0 que parece elas 
tinham artes de iludir a legislação e a vigilância no que tocava ao 
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"atravessamento" de peixe e aos prónrios preços que lhes pretendiam im
por.Mas se olharmos à nossa volta,descontado o anacronismo e o desajus
tamento da comparação,não subsistirão hoje em dia as mesmas artes? E 
quem ê que engorda com o comércio de pescado? Não são certamente os pes
cadores! Hoje como outrora. 

^•3»3 - Espécies e preços 

Já nos referimos às diversas espécies de peixe que a população ur
bana consumia.Não nos iremos repetir aqui.Lembraremos,todavia,que a 
espécie mais divulgada,era,de longe,a sardinha,pois era abundante e ba
rata: os acórdãos de I587 fixaram-na a duas por real,independentemente 
de se apresentar fresca ou salgada e da quantidade que se adquirisse. 
Aí se retirava aos Almotacês toda a capacidade de intervenção neste do
mínio. (33*0 Em 1599,porém,surgiu uma tentativa dos almotacês para ele
varem em 100% o seu preço,permitindo que se vendesse cada sardinha por 
1 real.(335):mas a oposição popular obstou a esse propósito. 

Em l608,mantinha-se o seu custosas em l62*f,uma Junta de cidadãos 
e pessoas do povo,atendendo à "alteração das cousas" revogou o acórdão 
que retirava aos Almotacês o poder de interferir no seu preço.Ë que os 
preços excessivamente baixos afastavam os fornecedores.(337) Aliás já 
em 158^ os mestres de navios e as regateiras achavam pouco 2 sardinhas 
por 1 real,propondo 5 por três reis.(338) 

Desconhecemos os efeitos práticos da deliberação de l62^,mas ê 
provável que o seu custo fosse onerado.Mesmo assim,não deixava de ser 
alimento acessível aos que ganhavam menos.Sempre era mais compensador 
em I6l6 comprar k sardinhas que 1 ovo,embora o custo fosse igual. 

A sardinha foi sempre vendida a olho.Do mesmo modo se usava com 
o peixe vindo directamente do pescador para o consumidor. 

0 problema da opção pela venda a peso ou a olho não foi fácil de 
resolver.Quanto ao marisco não havia grandes dúvidas:por exemplo,1 ar
rátel de camarão cozido custava 10 reis em I585 (339) tanto quanto 1 ar
rátel de carne de boi no talho.Do mesmo modo, o peixe seco como o baca
lhau e o polvo eram transaccionados a peso,pelo menos desde 1593.(340) 
Do mesmo modo,o peixe que fosse vendido à posta era almotaçado e pesado. 
(54!) Talvez por isso a lampreia na quaresma de 1590 valia a kO reis o 
arrátel (342) preço muito superior ao de qualquer espécie de carne,mes-
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mo da melhor. 
Mas sobre o assunto nao parece ter existido prática uniforme,ao 

menos atê aos finais do sêc.XVI.De facto,em 1597 o acérdao das rega-
teiras de peixe deixa ao critério dos Vereadores a obrigação de pesar 
ou não o alimento. 

Parece que a venda a olho favorecia as regateiras pois,deste mo
do , furtavam-se à sujeição aos almotacós.^om isso,os preços subiam.Ora, 
em 1622,os governantes,querendo pôr termo ao que consideravam ganhos 
excessivos das regateiras.decretaram que todo o peixe se transaccionas
se a peso e nao a olho,com a oposição já comentada dos Procuradores do 
Povo.O seu apelo para o Tribunal da Kelação apenas conseguiu que o pei
xe seco que viesse a vender à feira continuasse a ser vendido a olho. 
(3^3) 

h.J.k - 0 bacalhau 

Parece-nos que,de entre as espécies consumidas e comercializadas 
no Porto,o bacalhau merece um tratamento apartado,por duas razões: 

-porque em 1625 foi promulgado um regulamento do comércio do ba
calhau que provavelmente foi o primeiro que a venda deste produto co
nheceu ; 

-porque os volumes transaccionados,especialmente na ultima década 
do domínio filipino justificam algum destaque. 

Ignoramos desde quando ê que o bacalhau entrou na culinária por
tuense.Possivelmente desde o início do séc.XVI visto que D.Manuel co
brava desde I506 a dízima sobre o produto da pesca da Terra Nova.E do 
porto do Douro saíam para aquelas partes frotas regulares pelo menos 
desde os tempos de D.João III.A perda da independência e a preponderân
cia inglesa naquela zona terá originado a decadência dessa actividade 
durante mais de uma centena de anos.(jkk) No entanto,em I585 ainda um 
navio de Miragaia para lá se dirigiu,como vimos. 

De qualquer forma,a primeira notícia que encontramos sobre esta 
espécie,dentro do período aqui estudado,refere-se a 1585,ano em que 
Francisco Lopes,de Aveiro,declarou na Alfândega do Porto 3000 milheiros 
dele que lhe vieram de -^isboa. ( 3^5) Mas a partir de 1591 são os merca
dores flamengos que dominam o seu comércio e o manterão nas suas mãos 
atê aos fins da 3a década do século seguinte. 
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Atê então,ao que nos parece,o pescado vendia-se a olho.Mas,como 
afirmámos,em 1593 passou a ser transaccionado a peso com a fixação de 
preços máximos às regateiras - acórdão renovado em 1598. 

Nos anos seguintes,as noticias.embora relativamente avaras,confis-
mam o poderio dos flamengos,um dos quais,Cornells Guilherme,residia na 
vila de Viana.(346) 

Em 1606 o Escrivao da Câmara deixou registada uma informação pela 
qual sabemos que o peixe era abundante nac cidade.(347)E o bacalhau con
tinuou a afluir ao "ouro,embora a documentação continue a mostrar-se 
bem pouco generosa.Parte dele era transportado para o interior através 
dos almocreves a quem os meirinhos,em 1612,queriam obrigar ao uso de 
guias da alfândega.(348) 

A intervenção do Senado,que,como sabemos,decretou que tal s6 lhes 
poderia ser exigido se fossem para fora do Reino,legitima a pergunta 
se o peixe seco não seria levado para Castela? 

No ano seguinte,dada a falta de bacalhau nas "logeas",os Procura
dores do Povo pedem ao Senado que remova as objecções (quais?) contra 
a descarga de um navio francês que dele vinha carregado.(349) 

Âtê- 1624 não possuímos outros informes sobre o consumo do peixe. 
Tal não quer dizer que tivesse desaparecido da cozinha dos portuenses! 
0 pescado continuava a impor-se.A prova está em que "os mercadores de 
bacalhau" foram obrigados em 1622 a,juntamente com os barqueiros,subsi
diarem uma dança que abriria o cortejo da procissão do Corpo de Deus. 
(350).A partir daquele ano até ao fim do nosso período,os códices a-
presentam-se repletos de indicaç3es sobre mercadores,quantidades e pre-
ços, 

Assim,em l625,sentiu-se necessidade de elaborar o regulamento de 
comercialização atrás citado,cujas linhas fundamentais eram as seguin-
tes 

12- 0 bacalhau entrado no Porto seria vendido pelo miúdo,durante 
9 dias, pelos mercadores dos navios e só por eles; 

2Q- durante esse lapso_de tempo era vedado aos regatSes e mercado
res da Terra a sua arrematação para revenda; 

3Q- no fim dele,a transacção seria totalmente livre,mas o preço 
de revenda não poderia ultrapassar os limites indicados; 

4Q- a revenda de cargas para fora dependeria da autorização prê-
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via da Câmara. 
5Q - As infracções seriam punidas com 6S000 reis de multa em favor do 

acusador e das obras públicas da cidade.(351) 

Ã medida que o bacalhau se impunha como alimento e o abastecimento 
se intensificava,a Câmara nao deixava de acentuar o seu controlo sobre 
o produto.Assim,forçou os mercadores a comparecerem nos Paços do Conce
lho para fazerem registar o preço a que se obrigavam;fixou tabelas má
ximas para revenda;(352)exigiu a obtenção de licença prévia a todos os 
que,nacionais ou estrangeiros,pretendessem importar o artigo do exterioç 
(353) com excepção dos que quisesssem dirigir-se à Terra Nova,os quais 
poderiam fazê-lo sem licença (35*0;impôs aos candidatos a revendedores 
a obrigatoriedade de se munirem da respectiva licença passada pelo Mu
nicípio e de prestarem juramento em como cumpririam os acórdãos.(355) 

Talvez se possa ver um sinal do ascendente do Município sobre 
os mercadores e armazenistas no facto de,em 1625,o Guarda-Mor da Saûde 
mandar despejar no mar um barco de bacalhau por vir de zonas suspeitas 
de peste ou por o produto não aparecer nas condições sanitárias reque
ridas. (357) 

entretanto começa a surgir um grupo de mercadores nacionais que 
fazem do produto um dos principais senão o principal ramo de seus tra
tos.Lembraremos João Rebelo Pega,Manuel' Fernandes Maneque,António Car
valho,André Lopes Isidro,Belchior Gomes,Manuel Dias dos Santos,Diogo 
de Matos,Pêro DUarte , Gonçalo rie tí

ousaiAnt6nio Gonçalves,Manuel %beiro 
e outros.(358) Não tarda que os bacalhoeiros apareçam como grupo mer
cantil autónomo,perfeitamente identificado e.consequentemente dotado 
de alguma capacidade reivindicativa quanto a preços,inclusive dispon
do de advogado.(359) Assim sendo,não nos deve admirar que os bacalho
eiros figurem como tal na lista dos mercadores e tratantes que em 
1640 contribuíram para as praças de armas da cidade.(Ver quadro da 
folha 170 ) 

Mas nao se pense que o c^nércio grossista estava na mão dos por-
gueses.Longe disso.Os estrangeiros dominavam-no quase por completo.Pa
ra o percebermos não basta recorrer aos -kLvros de Vereações.Aí apare-
cem-nos alguns franceses (}60),1 flamengo (36D e vários ingleses a 
manifestar bacalhau. Mas os livros de redízirna suprem as lacunas.Por 
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eles sabemos que nos fins do séc.XVl o negócio era dominado pelos fla
mengos e que nos fins do domínio filipino esse lugar era ocupado pelos 
britânicos.Em l639os ingleses (João Lim,Roberto Pampeam,Nicolau Nores 
João Manim,Tomás Choraõ.-^ichart Peres) pagaram dízima na Alfândega 
por 9950 quintais (cerca de 437 toneladas) assim distribuídos:2623 quin
tais de bacalhau de pasta,6807 de vento e 52 de refugo.0 valor atribuí
do para efeitos de imposto foi de l8.849$380 reis (cerca de 20% do to
tal das mercadorias manifestadas). Ora no conjunto apenas não perten
ciam a britânicos 1785 quintais,manifestados por 2 mercadores flamengos 
e 1 nacional,de Viana da Foz do Lima. 

Por quanto tempo é que a comercialização do produto interessou os 
súbditos britânicos?Pelo menos durante todo o século XVII,como o demons
tram os Livros das Visitas de Saúde.(362) Mas não deixa de ser estranho 
que nem Novaes (363) nem o relator da viagem de Cosme de Médicis por 
Espanha e Portugal em I668/I669 (364) incluam esse produto entre aque
les que os ingleses nos forneciam. 

0 preço de venda ao público 
A fixação dos preços do bacalhau,tal como de outros produtos,co

nhecia duas modalidades:se o produto vinha do mar em fora "em primeira 
mão" o mercador era obrigado apenas a manifestar a mercadoria na Câma
ra e a registar o preço por que a queria vender,comprometendo-se a não 
o levantar.(365)Mas quem o adquirisse para revenda tinha que se sujeitar 
à almotaçaria da cidade. 

Verifica-se que,neste último caso,o preço imposto pela Câmara é 
sempre inferior àquele que resultava da primeira modalidade. 

Porquê? Pretenderia uma vez mais a Gamara dissuadir os candida
tos a intermediários? 

Diga-se,todavia,que os bacalhoeiros revendedores nem sempre concor
daram com os limites que o Senado lhes impôs;em 1634 mandataram o seu 
advogado para tentar convencer o Senado de que a tabela por ele estabe
lecida era insustentável0Como a tentativa se gorou,o causídico apelou 
para a Relação.(366) Ignoramos o resultado da demanda,embora uma alusão 
contida numa disputa semelhante,surgida em l639,nos faça admitir que 
a sentença lhes foi favoráveli(367) 

Quanto aos preços objectivamente praticados,variaram em função 
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da espécie ( o o!iamado"de vento" era substancialmente mais caro que o 
"de pasta" ),em função da sua qualidade e,certamente,em função da con
juntura. 

0 bacalhau de pasta apresenta pequenas variações de preço ao lon
go de todo o período rentre 10 e 13 reis o arrátel;ao contrário,o de ven
to sofreu grandes oscilações,como se verá pelo quadro anexo.Mas a ampli
tude pode,em parte,ser explicada pelo facto de os preços mais baixos 
corresponderem às tabelas fixadas pela Câmara e os-mais altos terem re
sultado da vontade dos mercadores estrangeiros,sem interferência da al-
motaçaria. Vejamos o quadro. 

Preços do bacalhau 

moeda: rei.s unidade de peso: arrátel 

Ano Bacalhau de vento Bacalhau de pasta Ano 
preços média preços média(368) 

1593 12 10 
159̂ + 15 
1597 20 
1598 18 
1606 Ih 
162̂ 4 18 11 
1625 16 e 1*» 15 13 e 10 11,5 
1627 25,20,18 e 16 19,7 
1628 20 e 16 18 
1634 17 e lk 15,5 1? e 10 11 
1635 20 
1639 20 e 18 19 12 e 10 11 
1640 25 e 22 23,5 12,5 

Depreende-se que o bacalhau era um produto caro, comparado com a 
carne bovina e até com a de carneiro. Um arrátel de lombo de boi, lem
bremo-lo, custava,em 1639,1*1 reis.Na mesma altura, a mesma quantidade 
de bacalhau de vento não se comprava por menos de 18 reis, um pouco mais 
do que o cUEto de um arrátel de carneiro. 
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Talvez o bacalhau rendesse mais na cozinha que a carne. Mesmo as
sim nao nos parece que fosse alimento de que a gente pobre utilizasse 
com frequência. No entanto, em Fevereiro de I638 os Procuradores do Po
vo opuseram-se à largada de algumas naus para fora do Peino pelo facto 
de transportarem, entre outros produtos, o peixe em questão.Ê que, di
ziam, aproximava-se a quaresma e o bacalhau fazia falta nas mesas por
tuenses. (369) 

k.k. 0 sabão 

Poderá causar alguma estranhesa o facto de tratarmos aqui,em tí
tulo apartado, do abastecimento de sabão quando não o fazemos para ou
tros produtos tanto ou mais importantes como o sal, a cal, os legumes... 

Na verdade, a nosso ver, para além da documentação relativamente 
abundante, existe uma razão suficientemente forte para justificar o des
taque que conferimos a este produto: ê que a sua comercialização e ven
da ao público, em virtude do regime de monopólio a que estava sujeita, 
apareceu continuamente envolvida em demanda e conflitos entre a Câmara, 
por um lado, e os Donatários e seus feitores por outro. 

*f.*f.l 0 regime de monopólio 

Efectivamente, as saboarias da cidade do Porto e das Comarcas de 
Entre-Douro-e-Minho e Trás-os-Montes haviam sido concedidas por D. Se
bastião a D. Henrique de Portugal, neto do 1Q Conde de Vimioso, em 10 
de Junho de I563 (370) o qual era o donatário nos fins do século XVI e 
primeiras décadas do seguinte.(371) 

Deve ter-lhe sucedido no privilégio D. Álvaro de Portugal duran
te cuja menoridade serviu de tutora e donatária Dona Luísa de Vilhena. 
0 último donatário da família parece ter sido Dona Maria de Portugal, 
por cuja morte o monopólio regressou à Coroa, tendo sido entregue por 
D. João IV ao Infante D. Pedro, em I656, de juro e herdade para ele e 
seus descendentes.(372) 

Ora em virtude das doações de D. Henriaue de Portugal,a venda do 
sabão não era livre e não se podia efectivar senão sob controlo do dona
tário. 

Mas durante a confusão política decorrente dar lutas pela Coroa 
em I58O, D. Henrique que, como seu pai D. Manuel de Portugal, se havia 



-837-

colocado ao lado do Prior do Grato e com ele estivera em Alcântara(373), 
fora exilado para Espanha.(37^) Em virtude dessa circunstância, durante 
alguns anos a venda de sabão na cidade foi liberalizada. 

No entanto, em 1585, depois de perdoado por Filipe II, exigiu do 
Senado portuense o respeito pelas suas doações para o que apresentou os 
títulos e ainda uma sentença antiga da Relação de Lisboa.(375) 

Em que e que consistia o privilegio de D. Henrique de Portugal? 
Essencialmente garantia-lhe o monopólio das saboarias nas regiões 

atrás referidas. Ninguém poderia produzir nem trazer de fora o dito sa
bão sem autorização do donatário, sob pena de perder casas e materiais 
onde se fizesse ou guardasse e sofrer prisão e penas pecuniárias. 

Ao donatário era conferido poder de arrendar as saboarias a quem 
entendesse, autorizando-se o uso e porte de armas aos rendeiros e seus 
requeredores. 

Aos rendeiros por ele aceites eram ainda concedidos privilégios 
fiscais e facilidades para obtenção de algumas matérias primas, em es
pecial as cinzas vegetais. Em contrapartida comprometiam-se a fabricar 
o sabão a mais de 10 léguas de distancia da cidade e a concertar-se com 
os oficiais da Câmara sobre os preços a praticar. No caso de este acordbo 
não se mostrar possível, o foro adequado para a arbitragem seria o Juí
zo dos Feitos da Coroa.(376) 

k.^,2 A resistência da Câmara ao monopólio 

A governança do Porto jamais pôs em causa a legitimidade das doa
ções de D. Henrique de Portugal. No entanto, na prática, o monopólio 
sempre lhe foi odioso e, por isso, quando se oferecia ocasião tratava 
de resistir-lhe. 

Em primeiro lugar exigiu, já em I585, que se diversificassem os 
postos de venda, apontando k sítios, a saber: Praça da Ribeira, Ponte 
de S. Domingos, Rua Chã e acima do Padrão do Souto. 

0 alargamento do numero era justificado, no entender do Senado, 
pelo facto de a população urbana ter crescido em virtude da implantação 
da Casa do Cível e do aquartelamento dos soldados.(377) 

Depois reservou-se o direito de intervir na fixação dos preços, 
como de resto a carta de privilégio concedia,e de restaurar a liberdade 
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de venda caso o produto não fosse colocado no mercado em quantidades 
suficientes. 

Ora vao ser precisamente as questões de preço e de abastança do 
sabão que vão estar na origem dos contínuos conflitos atrás referidos. 

Assim, em 1590, constatando-se a falta do produto, o saboeiro o-
ficial foi notificado de que ou fornecia em suficiência ou seria apre
goada a venda livre a 23 reis o arrátel. (378) Desta vez, o diferendo 
foi resolvido de imediato pois pouco tempo após deu-se o juramento na 
Câmara às vendedeiras de sabão apresentadas pelo feitor do donatário e 

aprovadas pela governança. (379) 
A falta de sabão era crónica e, por isso, os acórdãos camarários 

de I587 proíbem a exportação dele para o Brasil e outras partes. A 
própria saída do produto para terras do Entre-Douro-e-Minho não po
dia ser efectuada pelos feitores sem conhecimento da Câmara.(380) 

Frequentemente a carência era originada pelos preços baixos que 
a Edilidade procurava impor ao saboeiro. 

Ambas as partes,afinal, teriam vantagens na celebração de acof> 
dos duradoiros. Assim aconteceu por exemplo no ano de 1593 em que Fran
cisco Metelo, Procurador de D. Henrique,e a Câmara celebraram um con
vénio válido por 12 anos, no qual a governança, atendendo aos custos 
da matéria prima principal, o azeite, e do transporte aceitou o aumen
to de 3 reis no preço,que passou a totalizar 28 reis o arrátel.0 cus
to do transporte constituía factor de agravamento visto que o produto 
vinha de Punhete (actual Vila Nova de Constança) por terra já que o 
mar, em virtude do corso inglês, oferecia poucas condições de seguran
ça. (38I) 

A contrapartida para a Câmara foi garantir a qualidade do pro
duto a qual seria testada pelo Procurador da Cidade e pelos Almotaces. 
Aliás esta reservava-se o direito de baixar o preço se o sabão não a-
presentasse a bondade exigida. 

0 tempo de duração do contrato excessivamente longo e o subjecti
vismo da interpretação de certas cláusulas não permitia que ele fosse 
cumprido até ao fim. 0 custo das matérias primas não se manteve cons
tante: o quartilho de azeite que, em Dezembro de 1593 custava 20 reis 
(382) foi elevado para 2k em Agosto de 159^.(383) Em Outubro do mesmo 
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já custava 28 reis(38^ ),mantendose nesse valor em 1597.E em Agosto 
de 1598 o preço elevarase para 32 reis. (385) 

Agravados os factores de produção, nacfv admira que ressurgissem os 
conflitos.Efectivamente,em Setembro de 1598 o saboeiro Simão Borges re
jeitava o preço de 28 reis,mas a Câmara fez ouvidos surdos.Recorreu ao 
Juiz dos ■''eitos da Coroa,mas nao foi provido, talvez por força do contra
to anterior. 

Mas,como entretanto havia quem se aproveitasse da situação e ven
desse clandestinamente o sabão a 60 e a 80 reis o arrátel,a governança, 
por maioria,aceitou subirlhe 2 reis em cada arrátel.N0 entanto,houve 
quem votasse contra:um,o Vereador Baltasar Pinto Aranha porque defendia 
o princípio de que o sabão no Porto não podia custar mais aue 3 reis do 
que em Lisboa.Outro,o Juiz de Porá,porque entendia que era ilícito al
terar o preço depois da sentença desfavorável que o queixoso obtivera. 

Em Março do ano seguinte,Simão Borres que,entretanto,havia conse
guido do Tribunal da Relação novo aumento de 2 reis ( o arrátel custava 
então 32 reis)solicita outro acréscimo. 

A este pedido opuseramse tenazmente o Procurador da ^idade e os 
do Povo por entenderem que o nepócio proporcionava grandes lucros e "se 
nao sofria cada dia alevantar o preço ar. cousas maiormente sendo o sa
bão contrafeito e com mesturas nu.inrio chega a enta cidade e nella se 
vende".(387) 

A vereação,dada a negativa do saboeiro em aceitar os 32 reis,se
cundou o requerimento dor; Procuradores e,nao obstante ser informada de 
que em Aveiro e Tomar o produto custava respectivamente kO e 32 reis, 
proibiu terminantemente nualquer aumento e ameaçou o saboeiro com 50 
cruzados de multa e perda do sabão nue lhe fosse achado,se continuasse 
a vendêlo. 

A pendência deve terse arrastado até Julho.Neste mês,o saboeiro 
pretendia cobrar 50 reis.A Câmara teimnva em nao ceder.Por isso,mais 
uma vez,nao foi possível o acordo.E o agente de D.Henrique sugestivamen
te foi terminantemente proibido de p rturbar as pessoas que,por ordem 
da Cidade,vendiam o sabão.Mais foi admoestado que nao se dirigisse aos 
caminhos a açambarcar o produto.(388) 

No ano seguinte,mais uma vez gorada a tentativa de acordo,a Cama
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ra manteve a liberalização de comercialização do produto,fixando o pre
ço em 26 reis,tanto mais que o azeite descera para 25 reis.(389) 

h.h.J> - As intervenções do Rei 

0 problema arrastava-se (39<3)e as queixas chegavam à Corte,de am
bas as partes procedentes,solicitando a arbitragem do Rei,Ao que parece 
uma o outra interpelavam o Soberano em nome do ^ovo. 

Um início de solução foi proporcionado pelo Monarca em carta de 
23 de Fevereiro de I6O7 (39a) confirmada e explicitada pela provisão de 
5 de >J-bril do mesmo ano, (392) expedida do desembargo do Paço. 

Em linhas gerais,o Rei determinava o seguinte: 
1Q- W0 princípio de cada ano,D.Henrique de Portugal apresentaria 

perante o Provedor da Comarca uma certidão do preço do produto no lugar 
ou vila onde o comprava. 

2Q- Apresentaria ainda uma justificação dos custos do transporte 
e das quebras do peso que se verificassem durante o percurso.Esta justi
ficação seria apresentada duas vezes por ano,de verão e de inverno. 

32- Entrariam em linha de conta outros factores tais como o parti
do do Feitor do ^onatário.o aluguer de casas,o salário das pessoas que 
o vendiam ao público,a redizima e portagem que cabiam ao Bi s p o e Cabido. 

kQ- Obtido assim o preço do produto juntar-se-iam 5 reis por cada 
arrátel em favor de D.Henrique e assim se fixaria o custo final. 

5o- A fiscalização da justificação dos custos podia e devia ser 
exercida em todos os momentos por um representante da Câmara que inclu
sivamente poderia assistir à compra na origem. 

6Q- Todas as dúvidas que subsistissem seriam determinadas pelo 
Chanceler da Relação do Porto o qual pronunciaria os despachos "breve 
e sumariamente" no prazo de 15 dias. 

Mas nao era ainda o fim das questões e demandas. Esta provisão 
era entendida como lesiva dos interesses e poderes da cidade pois reti-
rava-lhe,na prática,a capacidade de intervenção no estabelecimento do 
preço.^or isso,logo que dela tiveram conhecimento,os Procuradores da Ci
dade e Povo quiseram impedir o seu registo nos livros oficiais e embar
gá-la,mas o Juiz e Vereadores não deferiram o requerimento.0 posterior 
agravo para o Corregedor do Cível deve ter resultado intrutífero.(393) 

No ano seguinte,a nova equipa governativa garantiu ao agente do 
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donatário a sua vontade em cumprir a provisão.Mas à declaração de in
tenções não parece ter correspondido uma grande eficácia pois,no mesmo 
momento levantavam dúvidas acerca dos custos e gastos,remetendo-as ao 
Chanceler.Quanto aos Procuradores da Cidade e do Povo persistiam em re
jeitar a provisão na sua globalidade.(39*0 

As dúvidas repetiram-se em l609,tendo os Vereadores do Porto apela
do para a Mesa do Desembargo do ^aço.(39^)0 problema constava da agen
da dos assuntos a tratar em Lisboa por Antonio de Sinde,enviado especi
al da Câmara.(396) 

Ao que parece,nem D.Henrique nem os seus agentes no Porto apresen
tavam as justificações e Brás Pereira,saboeiro,ou vendia o sabão pelos 
preços que entendia ou então negava-se a fornecê-lo.A gravidade do pro
blema levou o Procurador da Cidade,em l6ll,a requerer no Tribunal da Re
lação uma sentença que autorizasse a CSmara a liberalizar a sua comerci
alização e devolvesse aos Vereadores o direito de lhe pôr a postura,como 
o fazia antigamente,de acordo,aliás,com sentença da mesma Relação. 

Curiosamente a vontade do Procurador foi satisfeita e mais uma vez 
se decretou a liberdade de venda.(397) 

Mas a demanda corria os seus trâmites no Desembargo do Paço,che
gando posteriormente âs mãos dos membros do Conselho de Portugal em Ma
drid, onde foi analisada.A Câmara portuense pretendia a revogação da pro
visão de 1607,alegando que a fiscalização dos custos do sabão se mostra
va impraticável pelo trabalho e gastos que exigia e pela desordem com 
que as coisas se processavam.Além di; so,reprovava a margem de lucro do 
Donatário,achando-a exagerada e propondo que fosse baixada de 5 para 3 
reis o arrátel.(398) 

A influência política de D.Henrique de Portugal (399) constituía 
certamente um trunfo e urn argumento de peso a favor da sua posição. 

Ouvidas todas as alegações das partes envolvidas,exposta a opini
ão dos Conselheiros,o Rei por alvará de 12 de Julho de 1614 para que 
"nao possa nunca aver «obre isso mais duvedas" confirmou no essencial 
a provisão anterior,mantendo o processo de fixação do preço aí decreta
do e confirmando o lucro de 5 reis. 

Em favor da Câmara,impôs-se ao Donatário a obrigação de justifi
car os custos do produto.Tentou-se ainda o estabelecimento de mecanis
mos que facilitassem a fiscalização por parte do Município. E remata-
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va-se em tora bem adequado a um monarca absoluto: "mando que Dom Henrri-
que nem a Cidade sejam mães ouvidos comtra a dita provizam nem contra 
esta em cousa algûa poraue quero que de todo sesem e se acabem as di
tas queixas, demandas e duvidas. .. "(̂ t-OO) 

De facto,durante cerca de 20 anos não mais nos aparecem notícias 
de contendas entre as duas partes em confronto.Mas,em Janeiro de 1634 
(nao sabemos se antes,poraue nos faltam os livros de Vereações)de novo 
corria demanda entre os litigantes crónicos já que nos ê referido o 
cancelamento da procuração passada em favor do advogado Simeão Duarte 
e outros letrados,ficando o caso ao cuidado exclusivo do Síndico,Lie.do 
Baltasar ieixeira.(^01) E logo a seguir o pregoeiro municipal anuncia 
a deliberação camarária de proibir a venda de sabão por parte dos vende
dores da donatária visto que as justificações de 163^ ainda estavam por 
fazer bem como a segunda de 1633.(^02) 

De imediato o Feitor do Donatário,Antão Gonçalves.cidadão,ripostou 
alegando que os oficiais da Câmara estavam notificados para até 25 de 
Fevereiro assistirem à justificação que se faria em Tomar e que,por se
rem parte interessada,exorbitavam dos seus direitos ao ordenarem a proi
bição de venda do artigo. 

Ignoramos o sentido da sentença do Chanceler.Supomos,porém,oue te
rá reconhecido à Câmara o direito de "ordenar o que convém ao benr co
mum" como alegavam os Vereadores. (*f03)Na verdade,em Junho do mesmo ano, 
o Juiz e Vereadores,a requerimento dos Procuradores do Fovo,proibem as 
vendedeiras do monopólio de venderem o sabão aos preços de 1633 visto 
que as justificações estavam por fazer e "sem ellas presederem não po
de aver preso no dito sabão".E em Agosto seguinte,Francisca Cardosa,a-
bonada pelo Solicitador da Câmara,obrigou-se a vender a mercadoria ao 
preço de 36 reis o arrátel. (̂ Ô f) 

No fundo,a questão essencial parece ter sido a que expusemos:a 
Câmara aceitava mal o monopólio e quando se lhe oferecia ensejo de o 
contestar nao deixava de o fazer,sem cair no erro de contrariar aberta
mente as provisões reais.De qualquer forma,assinale-se uma vez mais que 
a provisão de l607 significou para a Câmara perda da sua capacidade de 
decisão,ou seja,diminuição real dos seus poderes em matéria importante 
qual era a do governo económico da cidade. 
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4.5 - O vinho 
Analisamos no cap. Ill (l̂ 1 parte) o vinho como factor de dinami

zação da economia portuense e de toda a região de Riba Douro.Abordámos 
ainda os aspectos mais importantes da sua comercialização.E atê já dis
semos o que se nos afigura mais importante no referente a canais de abas
tecimento. 

Permanecem,no entanto,duas questões às quais tentaremos dar respos 
ta,enquadrando-a no capítulo dedicado ao abastecimento. 

4.5.1 - As quantidades consumidas 

Será possível a quantificação do vinho consumido na área urbana e 
suburbana do Rorto? Os riscos de erro não são desprezíveis.No entanto, 
dispomos de alguns dados relativamente seguros: número de pipas de vi
nho manifestadas à Imposição e número de habitantes por volta de 1623. 

Existem,porém,grandes obstáculos:quantas pipas das manifestadas 
eram exportadas para Lisboa e outras partes e quantas sairiam pelas 
portas da cidade paraabastecimento do Termo?Por outro lado,ê difícil 
determinar e circunscrever uma área de consumo. 

De qualquer modo,tendo em conta as quantidades manifestadas 
(ver quadros da pag.152 ssipoderemos aventar que entre 1580 e l6l0 o 
consumo médio anual deve ter andado entre as ? e as 8.000 pipas.A par
tir de l6ll-l6l3,os volumes de consumo devem ter aumentado,situando-se 
entre as 9 e 10.000 pipas. 

° r a contendo cada pipa 20 almudes (se bem nue a capacidade de 25 
almudes também nos apareça documentada -(405)e equivalendo cada almude 
a 48 quartilhos (406) e correspondendo cada quartilho a 0,375 de litro 
(407) teremos que ,entre I58O -I6l0,se consumiam em média 2.52o Kl. por 
ano,elevando-se depois para 3.240 Kl.,quantidade que se consumiria por 
alturas em que D.Rodrigo da Cunha escreveu o seu Catálogo dos Bispos 
do Porto. 

Aceitando que a área de consumo incluía a cidade e arrabaldes 
o termo velho,Vila Nova,S.João da Foz,Matosinhos-Eeça e possivelmente 
algumas freguesias do Concelho da Maia,cuja população no conjunto,com 
base nos dados daquele ^relado,calculamos que andaria pelos 25.000 ha
bitantes ,teríamos que o consumo médio anual por cabeça seria de 129 
litros,ou seja,0,360 1. por dia. 
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As crianças de mais tenra idade e parte das mulheres talvez devam 
ser excluldas.Has não esqueçamos q u e a população flutuante que pousava 
nas estalagens e nas "casas que davam de comer"pesava muito no consumo 
final. 

Será exagerado o resultado do cálculo? Se compararmos com os nú
meros sugeridos para o final do séc.XVI por Jean Delumeau relativamen
te a Roma (70 litros por pessoa/ano) e por Bennassar para Valladolid 
(102 litros por pessoa/ano)(4o8),o consumo dos portuenses parece bastan-
te mais elevado. 

De qualquer modo,ele ai fica como hipótese. 
Que o vinho ocupava lugar de destaque na alimentação do portuense 

nao restarão grandes dúvidas.Basta recordarmos que na ordenação dos 
acórdãos da Câmara não sô preenche totalmente o 2Q título,como se de
senvolve ao longo de 28 artigos. 

4.5.2 - ̂ species e tipos 
u maior quinhão do consumo pertencerem dúvida,aos vinhos madu

ros do Douro.Mas pensamos que os verdes se gastavam em quantidade apre
ciável ,pois,além de invariavelmente mais baratos,sempre que em Vereação 
se trata de pôr o preço ao vinho,uns e outros aparecem lado a lado.Ao 
que parece,muitos produtores procuravam vender primeiro os "verdes'e 
ruins" e s5 a partir de Março ê que transaccionavam os "maduros e fi
nos" para,desse modo,obterem maiores lucros. (409) 

Nos maduros,consideravam-se os finos,branco e vermelho,e ainda 
os palhetes de *iba Pinhão,(4l0) e outros de inferior qualidade. 

Nao devemos olvidar que pelos fins do séc.XVI também se consumia 
V i n h ° eEtl,a"Seir°>Pr°cedente das Canárias,embora as ouantidades nos pa
reçam insignificantes.Em 1597,Ana G0nçalves obteve licença para vender 
duas pipas.(411) E e s t e n a o g c a s o u n i c o > A l i a s > d o s . . ^ ^ ^ . ^ 
consta esse produto,sempre em volumes irrisórios.(412) Mas,em 1<387 
António Fernandes,da Fonte Dourina,ffletera 4 o p i p a s e n M a t o s i n h o B „\Q 

branco e estrangeiro" das auais 20 vieram para a cidade.(4l3) A c r e s 

cente-se que o vinho das 0 a n â r i a s c o n t i n u o u a a p a r e c e p d u r a n t e Q ^ 
XVII.pois em l607 Jorge Gonçalves,de Maeaarelos e o tanoeiro Francisc*o 

Dias obtiveram autorizaçao para o comercializarem em pequena ouantidade. 
seu preço (12 reis/quartilho) restringia a potencial clientela. 

(4l4) 
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Gonclusao 

Manter a cidade bem provida de alimentos constituiu preocupação 
importante do governo municipal do Porto e,segundo cremos,de todas as 
cidades do Reino.Do êxito de tais cuidados dependia,em grande parte, 
a garantia da quietude social. 

A Coroa sabia-o e,por isso,não s6 incentivava,de várias formas, 
as autoridades concelhias a providenciarem para que não faltassem as 
subsistências como recomendou insistentemente que os -Oficiais delas 
directamente encarregados - os Almotacés - fossem pessoas de honra e 
prestígio,recrutados logicamente nos grupos sociais superiores. 

0 papel da Câmara não foi tanto o de se substituir aos particula
res ou de obstar à iniciativa privada.Mas procurou criar condições pa
ra que os produtores e mercadores.nacionais e estrangeiros,se sentissem 
compensados e gratificados ao optarem pela Cidade para descarregarem 
suas mercadorias. 

Foi sempre muito difícil a harmonização dos interesses dos consu-r 
midores e dos comerciantes.Tanto quanto lhe foi possível,a Governança 
tentou consegui-lo.Mas quando surgiam conflitos entre as partes,a ten
dência,ao que supomos,foi a de proteger os consumidores. 

0 comércio urbano dos produtos alimentares (e outros) era regula
mentado por um corpo de leis internas a que se chamava acórdãos ou pos-
turae,ratificado pela Assembleia dos cidadãos e dos Vinte e Quatro.Nele, 
os títulos do pão,do vinho,do peixe e das carnes ocupavam lugar destaca
do,condizente com a sua importância na alimentação quotidiana.A vigilân
cia pelo respeito dos acórdãos era cometida a diversos funcionários, 
dos quais,uma vez mais.salientaremos os Almotacés. 

Mas,quanto a nós,seria lacuna grave ignorar ou menosprezar o pa
pel dos Procuradores do Povo e da própria Casa dos Vinte e Quatro na or
ganização do abastecimento urbano em boas condiçães para o consumidor. 
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(26) - SILVA, F . R i b e i r o d a , o . c . , p . 1 3 0 . 

(27) - AHMP, LV 42 , f i s . 6 8 - 6 9 . 

(2&)  HILDÏÏSHEIMER, Françoise, La protection sanitaire des côtes fran
çaises au XVIII^ Siècle in "Revue d'histoire moderne et contempo
raine", Tomtí XXVII, Paris, 1980, pp. 443467. Ver da mesma auto
ra Prevention de la neste et attitude?; mentales en France au 
XVIII

e Siècle in "Revue Historioûe," Tomo GCLXV, Paris, 198l, 
Pé 6567. 

(29)  AHMP, L. 10 de sentenças, fis. 197v200. 

(30)  AHMP, idem, fis. 197203. 

(3D  AHMP, LV 26, fl. 403. 

(32)  AHMP, LV 30, fl. 50v. 

(33)  AHMP, LV 34, fl. 111. 

(34)  Ver por exemplo AHMP, LV 40, fl. 29?. Reparar nas subidas pro
gressiva,, de 1626;,25, 28 e 30 reis.(AHMP, LV 46, fis. 5v,36 e 
40 v. 

(35)  AHMP, LV 26, fl. 72. 

(36)  BENNASSAR, Bartolomê, o.c. , p. 63. 

(37)  AHMP, LV 26, fl. 366v; LV 31, fl. 28^v; LV 32, fl. 270; LV 40, 
fl. 203 v. 

(38)  AHMP, LV 28, fl. 86v. 
(39)  AHMP, LV 38, fl. 236v. e LV 39, fl. 102. 
(40)  AHMP, LV 44, fl. 96 * 

(41)  AHMP, L.V. 26, fl. 370. 

(4 2)  AHMP, idem, fl. 372. 

(43)  AHMP, LV 27, fl. 340. 

(44)  AHMP, LV 31, fl. 2S7. 

(45)  AHMP, LV 27, fl. 31';. 

(46)  AHMP, LV 28, fl. 64 v. 
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(V?) - AHMP, LV 29, fl. 155-e LV 32, fl. 16. 

(48) - AHMP, LV 26, fl. 287. 

(49) - AHMP, LV 27, fl. 315. 

(50) - AHMP, L. 3Q de Acórdãos ou Posturas, cap. 13. 0 alvará de 14 
de Maio de 1564 estabelecia como limite as 4 léguas.Ver L.IO 
das Chapas, p. 8l.Ver ainda AHMP, LV 39, fl. 24lv.-e LV 43T" 
fl. 83v. 

(51) - AHMP, L. 3Q de Ac6rdãos ou Posturas, cap. 14. 

(52) - AHMP, L. 10 das Chapas, p. 29 (Provisão de 12.9.1541). 

(53) - AHMP, L. dos Terços, fis. 2-34v. e L. do Terço dos Vinhos, fis. 
2v-15. 

(54) - AHMP, LV 26, fl. 300; LV 27, fis. 72v., 83.e 95. 

(55) - AHMP, LV 28, fl. l64v. 

(56) - AHMP, LV 28, fl. 91 e LV 35. fis. 123-l23v. 

(57) - AHMP, LV 40, fl. 56 e 223. 

(58) - AHMP, LV 27, fis. 387V - 389v. e LV ?8, fl. 94v. 

(59) - AHMP, L. 30 de Sentenças, fis. 78-79. 

(60) - AHMP,LV2Ó, fis. 421 - 423 e LV 58, fl. 204. 

(61) - AHMP, LV 46, fis. 26O- - 260v. 

(62) - AHMP, L. 30 dos Ac6rdãos ou Posturas, cap. 6. 

(63) - Ver,por exemplo, AHMP, LV51, fis. l65v - l66: LV 40, fl.30-
LV 44, fl. 305; LV 47, Fl. 180. 

(64) - AHMP,Livro do Encabeçamento das Sisas fl. 34v. 

(65) - PAU, Virgínia, Feirar Medievais portuguesas: Subsídios para o 
seu estudo. 28 ed.;, Lisboa^ 1982, pp. 94-95.Ver ainda AHMP, 
Próprias. L. 16, fl. 129. 

(66) - L. 1Q das Chapas, p. 71 (Carta régia de 6.3.I563). 
(67) - Idem, p. 142. 

(68) - Idem, p. 1̂ ;6. 

(69) - AHMP, LV 27, fis. 156v - 157. 
(70) - AHMP, LV 27, fl. l85v. 



-849-

(71) - AHMP, L. dos Contratos e Vendas, fis. 21v-22. 

(72) - AHMP, LV 27, fis. 4o8-4lO. 

(73) - RAU, Virginia, o^ç., pp. 94-95. 

(74) - AHMP, LV 28, fl. 41. 

(75) - AHMP, L. do Encabeçamento das Sisas , fl. 39v. 

C'76) - AHMP, LV 28, fl. 99v e LV 31, fl. 255; LV 43, fl. 206v. 

(77) - AHMP, LV29, fl. 347. 

(78) - AHMP, LV38. fl. 155. 

(79) - AHMP, LV 40, fl. 293v. 

(80) - AHMP, LV 42, fl. 118 e LV 48, fl. 192. 

(81) - AHMP, LV 29, fl. 171v. 

(82) - AHMP, Cofre, L. 3, fis. 301 - 302. 

(83) - AHMP, LV 45, fl. 300v. 

(84) - NOVAES, Manuel Pereira de, o.c., p. 29. 

(85) - Ver sobre o assunto o que dissemos no cap. Ill, da is parte. 

(86) - ANTT, Privilégios de Filipe III, L. 1Q, fl. 38v. 

(87) - AGS, SP^ 1. 1529, fl. 107. 

(88) - AHMP, LV 27, fl. 149 e LV 29, fl. 170. 

(89) - AHMP, LV 31. fis. 159- 159v. 

(90) - AHMP, LV 34, fl. 71v. 

(91) - AHMP, LV 44, fl. Ill v. 

(92) - AHMP, LV 46,fis. 59v- 60. 

(93) - AHMP, XV 41, fis. 238v. 

(94) - AHMP, LV 47, fl. 23v. 

(95) - BENNASSAK, Bartolomê , o.c, p. 64. 

(96) - MOUSNIER, Roland, Los siglos XVI y XVII. El progress- de la ci-
vilizacion europea y la decade_ncia de Oriente 1492-1715, trad, 
espanhola, Barcelona, 1981^ p. 162. 
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(97) - AHMP, LV 26, fis. 320v- 321; e LVj+5, fl. 99v. 
(98) - AHMP, LV 28, fl. 200v. 

(99) - AHMP, LV 29, fl. 182. 

(100)- AHMP, LV 32, fl. 270. 

(101) - AHMP, LV 46, fis 197-197v.; LV 38, fl. 152; LV 45, fl. 325v. 
(102) - AHMP, LV 32, fl. 206. 

(103) - SILVA, F. Ribeiro da, Temores ..., p. 16. 

(104) - AHMP, LV 46, fl. 25v. 

(105) - AHMP,LV 58, fl. Il2v. 

(106) - AHMP, idem, fl. 135v. 

(107) - AHMP, LV 26, fl. 32O. Quem lhe escrevia o preço era o escri
vão da almotaçaria que não podia cobrar nada pelo trabalho. 
A falta era punida com SOO reis de multa. 

(108) - AHMP, LV 46, fl. 97. 

(109) - BENNASSAR, Bartolomé, o.ç, p. 65. 

(110) - AHMP, LV 35, fis. 101v-102v. 

(111) - AHMP, LV 33, fl. 72. 

(112) - AHMP, LV 44, fl. 51B. 

(113) - AHMP, LV 54, fl. 37. Ê flagrante, neste e noutros aspectos, a 
semelhança com o que se passava em Coimbra. OLIVEIRA,António 
de, o.c., 2Q vol. p. 124. 

(114) - AHMP, LV 48, fl. 158-159. 

(115) - SANTOS, Cândido Augusto Dias dos, 0 Gensual da Mitra . 
p. 387; " ' 

(116) - AHMP, LV 45, fl. 348v. 

(117) - AHMP, L. 4Q de Sentenças, fl. 353. 
( 1 1 8 ) " Livro 1Q das Chapas, p.p. 138 e 155. Provisões de 10.9.1585 

12.11.1590, e 20.10.1595. 
(119) - Idem, p. 64. 
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(120) - OLIVEIRA, António de, ô _c., vol. II, p. 123. 

(121) - AHMP, LV 27, fis. 157-157v, 16? e 169. 

(122) - AHMP, idem, fl. 82. 

(123) - MARQUES, A. Hi de Oliveira, História de Portugal, I vol, p. 240. 

(12*0 - Ver capitulo IV da 1& parte. 

(,125) - AHMP, LV 26, fl. if 22. 

(126) - AHMP, LV 31, fl. 202. 

(127) - ADP, Cabido, 111, fis. 15v-l6. 

(128) - Os números exactos fornecidos pela fonte são: para o trigo, 
198 moios e 111 alqueires; para o centeio, 151 moios e I.653 
alqueires; para a cevada, 1.114 alaueires. Pelos cálculos que 
elaboramos com base na receita da dizima, tornou-se evidente 
que o moio equivalia a 60 alqueires. Quanto à conversão de al
queires em quilos, fizemos corresponder a cada alqueire o peso 
de 16 kgs,apoiando-nos nos valores estabelecidos por MARQUES, 
A. H. de Oliveira, Pesos e Medidas in Dicionário de História de 
Portugal, III, vol., p. 372. Ai se afirma que o valor do alquei
re, salvo casos de variações excepcionais,oscilava entre 14 e 18 
Kgs. 

(129)- Devemos acrescentar aos alaueires constantes do auadro mais 19 
andainas cuja conversão em quilos não conseguimos efectuar. 

AHMP, LV 37, fl. 170. 

AHMP, LV 40, fis. 55 e 117v.-ll8. 

ADP, Cabido, 111, fl. 15 v. 

Citado por RIBEIRO, Orlando, Milho in Dicionário de História 
de Portugal, vol. Ill, p. 60. 

OLIVEIRA, António de, o.c, vol. II, p. 142. 

AHMP, L. do Encabeçamento das Sisas, fl. 29v. 

LEÃO, Duarte Nunes de, Descripção do Reino de Portural, Lisboa 
1610, p. 66. ' ' 

AHMP, LV 43, fis. 38v-39. Ver OLIVEIRA, Aurélio de, Oferta de 
pão a Pontevedra em 1620 in "Bracara Augusta", Braga, 1976. 

AHMP, LV 46, fis. 259V.-260. 

AHMP, LV 47, fis. 242-242V. 

(130) -

(131) -
(132) -

(133) -

(134) -

(135) -
(136) -

(137) -

(138) -

(139) -
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(140) - OLIVEIRA,António de,o.ç,vol. II,p.l8l 

(141) - AHMP,LV 46, fis t 259v-260 

(1^2) - AHMPjL. 3Q dos Acórdãos ou Posturas .cap.7 

(143) - AHMP, LV_35, fis. 46-47 e 78v-79 

(144) - GODINHO,Vitorino Magalhães, Preços e conjuntura do seéulo XV 
a o X I X in Dicionário de ^istória de Portugal. IV.pp. l+94,4q5 

(145) - AHMP.LV 34,f1.72 

(146) - AHMP,LV 35,fl. 107 

(147) - AHMP,LV 38,fl. 204 

(148) - AGS,SP,L. 1511,fl. 5/fv. e AHMP.LV i+0,fl. 201-201 v. 

(149) - OLIVEIRA, António de, o. ç , vol. II,pp.l85-192 

(150) - AHMP,LV_27,fls. 317v- 318 

(151) - AHMP,Obras Publicas.Tiradas do Cofre 159*f .fl. 16 
(152) - Idem,ibidem 

(153) - MARQUES,A.H. de Oliveira,Pesos e Medidas in o.c,p.373 

(154) - AHMP.LV 40, fl. 200 e Cofre da Cidade .^espesas(l6l6-l6^-) . fl s. 67. 
-o7v. ' 

(155) - AHMP,Obras Publicas.Receita e Despesa com o cães da Ribeira 
fis. 122-124 e Cofre da °idade.Despesas(l6U3-l6l6)f1.12 *" 

(156) - ^ D^ !
F^nklin,Niveau_jes salaires et âge au mariage en Flan-

dretXVII-XVIII siècles, in"Annales.E.S.C." ,39S ano nQ 5, 
Set.-Out.,Paris,1984,p. 9^2-950 * 

(157) - AHMP,L. 3Q dos Acórdãos ou Posturas, cap. 2 

(158) - AHMP,idem, cap.s 9 e 11. 

(159) - AHMP,Obras Publicas.Arremataç5es,L. 3,fl. 334 

(160) - AHMP,L.4Q de ^entençasTfls. 5Í+-55 
(161) - AHMP,LV_29,fl. 134 

(162) - AHMP, L V ^ , fis. 249-249V.A infracção do acórdão seria punida 
com cadeia ,61000 reis, metade para a Câmara e a outra metade para o acusador. >-<*ue 
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(163) - AHMP, LV 48, fis. I42v-l43. 

(164) - AHMP, Tombo Velho, II, fl. 351 e I, fl. 209, passim. 

(165) - AHMP, L. 3P dos Acórdãos ou Posturas, cap. 1. 

(166) - AHMP, LV 46, fis. 296-296v. 

(167) - AHMP, L. 3o dos Acórdãos ou Posturas, cap.s 4 e 8. 

(168) - AHMP, L. das Obrigações Ordinárias, fis. 48-54. 

(169) - AHMP, Fianças (1599), fis. 3-51v, passim. 

(170) - AHMP, Fianças (l6o4), passim. 

(171) - AHMP, Fianças (1621), passim. 

(172) - ADP, Cabido, 110, fis. 3 e 29v. Valendo o quintal 44 Kgs (MAR
QUES, A. H. de Oliveira, o.c., p. 373) a ouantidade de arroz 
entrado (1452 Kgs) era ainda insignificante. 

(173) - ADP, Cabido, 111, fis. 13v., 19v. e 22. 

(174) - AHMP, L. do Encabeçamento das Sisas, fl. 37v. 

(175) - AHMP, L. 50 de Sentenças, fl. 427. 

(176) - GODINHO, Vitorino Magalhães, o.c., p. 502. 

(177) - AHMP, L. 30 de Sentenças, fis. 11-17. 

(178) - AHMP, L. 5°de Sentenças, fis. 429 -430. 

(179) - AHMP, LV_3_4, fis. 60v-62. 

(180) - AHMP, LV 41, fis. I82V-I83. 

(181) - AHMP, LV 40, fis. 25O-253. 

(182) - AHMP, LV 42, fl. 274. 

(183) - LEÃO, Duarte Nunes de, o.c. , p. 53. - Citação recolhida em OLI
VEIRA, António de, o.c. , vol. II, p. 246. 

(184) - Sabemos que em 1593 alguns passadores levaram clandestinamente 
gado para Coimbra.(AHMP, LV 31, fis. l65v-l66). Outras saídas 
eram legais: a Inquisição de Coimbra, por exemplo, podia re
tirar gados do Termo do Porto e certamente de outras regiões. 
(AHMP, LV 41, fis. I86v-l87). 

(185) - AHKP, Licença de compra de gado pelo Reino, fis. 2-97. 
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(186) - AHMP, LV 27, fl. 365V. 
(187) - AHMP, Licença de compra de gado pelo Reino, fl. 71. 
(188) - AHMP, LV 4l, fl. 182 v. 

(189) - ANTT, L. 1Q dos Privilégios de Filipe III, fl. 256. 
(190) - AHMP, LV 29, fl. 171v. 
(191) - AHMP, LV 27, fl. 396v-397. 
(192) - AHLT, LX.30^ fis. 256-256v. 
(193) - ADP ,Cabido, 690, fis. 9-11. 
(19*0 - AHMP, LV 47, fis. 94v-95. 
(195) - AHMP, LV 40, fis. 285-285V. 
(196) - AHMP, LV 42, fl. 60v. 

(197) - AHMP, L. 3Q de Sentenças. fis. 22-31v. 
(198) - AHMP, LV 27, fis. 396v-397. 
(199) - AHMP, LV 32, fl. l89v. 
(200) - AHMP, LV 44, fl. 26v-27. 
(201) - AHMP, LV 36, fis. 72v-73 e 95-95v. 
(202) - AHMP, LV 40, fl. 46v. 
(203) - AHMP, idem, fis 62-62v. 
(204) - AHMP, LV 39, fis. 208-208v. 

(205) - AHMP, LV 31, fis. I63 e LV 39, fis. 263v-264. 
(206) - AHMP, LV 30, fl. 211. 
(207) - AHMP, LV 34, fis. 36v-57. 

(208) - AHMP, LV 31, fis. 239-239v; LV 32, fis. l87v-l88; LV 44,fis.85-
-85v e 104v-105. 

(209) - AHMP, LV 40, fl. 316; LV 4l, fis. 50-5I; LV 44, fis.95 -95v; 

(210) - AHMP, LV 40, fl. 62-62v. e LV 48, fis. 68v-69. 
(211) - AHMP, LV 40, fis. 62v. 
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(212) - AHMP, LV 45, fis. 277-277v; LV 48, fis. 68v-69 e 76;LV4_7, fis. 
167-167V. 

(213) - Ver,por exemplo,AHMP,LV 44, fl. 93v. 

(214) - AHMP, LV 45, fl. 51V. 

(215) - AHMP, LV 41, fis. 50-51. 

(216) - Ver,por exemplo, AHMP, LV 27, fl. 399v.; LV 5JL, fl. 240v.; LV 40, 
fl 100 v.; LV 48, fl. 7év e muitas outras passagens se poderiam 
citar. 

(217) - AHMP, LV 27, fis. 397-397v. 
(218) - AHMP, LV 51, fl. 244v. 

(219) - Idem, fl. 241. 

(220) - AHMP, Idem, fl 240 v. 

(221) - AHMP, LV 30, fl. 211. 

(222^ - AHMP, LV 51, fl. 283v. 

(223) - AHMP, LV 40, f1.251v.-252. 

(224) - AHMP, LV 48, fie. 68v - 69. 

(225) _ AHMP, idem, fl. I56. 

(226) - AHMP, idem, fl. 76v. 

{227) - AHMP, idem, fl. 69. 

(228) - AHMP, LV 47, fis. 167-I67v. 

(229) - As vezes tal subsídio era substituído pela autorização de ven
der a carne a mais um real do oue o estipulado.AHMP, LV 31, 
fl. 240; LV 40, fl. 62ve; LV 32, fl. l89v. 

(230) - Ver,por exemplo,AHMP, Imposição do Vinho, L.17, fl. 238v. e 
L. 18, ils. 315v e 318". 

(231) - AHMP, Arrematação ãas Pendas, L. 5, (I63O), fis. 23-23v. e 26. 

(232) - AHMP, LV 31, fl. 24lv. 

(233) - AHMP, idem, fl. 244. 

(234) - AHMP, LV 32, fl. 189-I89v. e LV 31, fis. 240-240v. 

(235) - AHMP, LV 52, fl. I89v. 
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(236) - AHMP, LV 27, fl. 365v. 
(237) - AHMP, LV 31, fl. 244v. 
(233) - AHMP, LV 40, fis. 252-252v. 
(239) - AHMP, L. J>Q dos Acórdãos ou Posturas , cap. 76. 
(240) - AHMP, LV 47, fis. 167-167v. 

(241) - AHMP, LV_48_, fis. 76-76v.Em 1598 fixou-se o preço das coladas 
de carneiro a 20 reis (AHMP, LV 34, fis. 36-57). 

(242) - AHMP, L. 50 dos Acórdãos ou Posturas, cap. 63. 
(243) - AHMP, LV 40, fis. 251V-252. 0 contrato previa que fígados, bo

fes e tripas- fossem pesados e por eles se pagasse respectiva
mente 10, 8 e 6 reis por arrátel. 

(244) - AHMP, L. 30. dos Acórdãos ou Posturas, cap. 68. 
(245) - AHMP, LV 44, fis. 85-85v. 
(246) - AHMP, LV 52, fis. 199. 
(247) - AHMP, LV 31, fl. 244v. 
(248) - AHMP, Idem, fl. 171-171v. 
(249) - AHMP, LV 40, fis. 250-251. 
(250) - AHMP, LV 42, fl. 274v.; LV 46, fl. 9̂ ; LV 40, fl. lOOv. e LV 4l 

fl. 197v. " ' 
(251) - AHMP, LV 31, fl. 239v. e LV 40, fis 62-62v. 
(252) - AHMP, LV 32, fis. I87v. - 188. 
(253) - AHMP, LV 40, fis. 251V.-252. 
(25^) - AHMP, LV 40, fis. 85 -85v. 
(255) - AHMP, LV 43, fl. 17v. 
(256) - AHMP, ibidem. . 
(257) - AHMP, LV 40, fl. 297 e LV 4l, fl. 197v. 
(258) - AHMP, LV 39, fis. 208 - 208v. 
(259) - AHMP, LV 51, fl. 244v. 

(260) - AHMP, LV 45, fis. 238v. -239 e LV 47, fis. l6?-l67v. 
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(261) - AHMP, LV 48, fl. ?6. 

(262) - AHMP, L. 30 dos Acórdãos ou Posturas, cap. 64. 

(263) - AHMP, idem, cap. 66. 

(264) - AHMP, LV 41, fl. 24. 

(265) - AHMP, L. J>Q dos Acórdãos, cap. 67. 

(266) - AHMP, LV 27, fis. 396 v- 397. 

(267) - AHMP, LV 52, fis. I87v-l88. 

(268) - AHMP, LV 40, fl. 62-62V. 

(269) - AHMP, Idem,fl. 251V-252. 

(270) - AHMP, LV 27, fis. 396v-397. 

(271) - OLIVEIRA. António de, o.c, II vol., pp. 422-426. 

(272) - AHMP, LV 30, fis. 255-256V. 

(273) - AHMP, LV 48, fl. I56. Devemos acrescentar que nem todos paga
vam o lombo a 14 reis: Juiz, Vereadores, Procurador da Cidade, 
Escrivão da Câmara, Procuradores do Povo, Sindico e Escrivão 
da Almotaçaria continuavam a comprá-lo ao preço antigo de 11 
reis. 

(274) - AHMP, LV 40, fis. 251v - 252. 

(275) - AHMP, Tombo Velho, II, fis. 723 - 724. 

(276) - AHMP, LV 28, fl. 195. 

(277) - MARQUES, A. II. de Oliveira, A Sociedade Medieval Portuguesa, 
3§ ed., Lisboa 1974,p. 8. 

(278) - BPMP, ms. 1274, fl. 211. 

(279) - AHMP, Obras Públicas. Arrematações, L. 1, fl. 37; Tombo Velho, 
II, fl. 467; Cofre, L. 3, fis. I38-I39. 

(280) - Para construção do novo açougue o Rei concedera em l6l4 a ver
ba de 950SOOO reis a extrair do Cofre dos Crescimentos das Si
sas. (AHMP, LV 40, fl. 308)A verba não foi recolhida antes de 
l6l8. Nesse ano compraram-se as casas de Jorge do Rego Beliago 
representado por Rui de Mendonça de Vasconcelos e as de Jácome 
de Sousa. Posteriormente foram adouiridas as de Pantaleão de 
Seabra ce Sousa.(AHMP, L. IP de Compras e Vendas, fis.123 - 132 
e 133 - 140; LV 43, fis. 80-8l; Imposição do Vinho, L. 2, fl. 
171v.) As obras de pedraria foram arrematadas em l6l8 a Mestre 
Pantaleão Pereira por 350$000 o qual se comprometeu a fazê-la 
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segundo a traça e apontamentos que dela andavam executados.A 
parte de carpintaria foi adjudicada a Fernão Gonçalves e a 
Marcos João por 210$000 reis .(AHMP, LVjf2, fis. 124-127. Mas 
em Novembro de 1621 ainda a obra não estava acabada (Obras Pú
blicas. Arrematações. L.3, fl. 63 e 66)Em Janeiro de 1622 ê 
que se distribuíram,por sorteio, os 8 talhos aí existentes por 
outros tantos cortadores "obrigados".(LV 44, fis. 26v-27). 
Mas os últimos pagamentos tiveram lugar apenas no decorrer'des-
se ano-(Imposição do Vinho , L. 3, fis. 305„-308. 

(281) - "Vereaçoens", o.ç, p. 298. 

(282) - AHMP, LV. 44, fl. 86. 

(283) - AHMP, LV 26, fis. 332V-333. 

(284) - AHMP, idem, fl. 364v. 

(285) - AHMP, LV 27, fl. 78. 

(286) - AHMP; Idem, fl. I50v. 

(287) - AHMP, idem.bfl. 327v. 

(288) - AHMP, idem, fis. 352 - 353. 

(289) - AHMP, idem, fis. 398 -400. 

(290) - AHMP, LV 28, fis. 201-201V e 214. 

(291) - Em 1588 a calçada fora paga à razão de 400 reis a braça,sendo 
por conta do pedreiro o quebrar a pedra e os carretos dela. 
Em 1640 o preço estipulado foi de 360 reis, menos 40 do que em 
150«, recaindo sobre o mestre Manuel da Costa a obrigação de 
fornecer pedra e"tudo o mais'.' AHMP, LV 48, fl. l80v^ 

(292) - AHMP, LV 31, fis. 249-250. 
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CAPITULO II -865-

DEFESA MILITAR 

1- A organização da defesa:um poder e ura serviço 

A organização da defesa militar da Cidade e do Termo contra even
tuais agressores externos constituía um poder primacial da governança. 
Pierre Goubert coloca-o mesmo em primeiro lugar numa listagem dos pode
res municipais.(l) 

Pensamos que os Vereadores do I"orto reputavam de grande valia e 
honra o exercício de tais atribuições.A prová-lo está o denodo com que 
se bateram contra as tentativas régias de delas os privarem e contra as 
pretensões ambiciosas do Conde de Penaguião.(2) 

Mas tanto como um direito,a organização da defesa militar foi 
olhada como uma obrigação e um serviço. 

Recordemos a propósito que o cidadão Francisco Peixoto,tendo pres
tado serviços relevantes de apoio logístico à ^idade em 1589,a quando 
do temido mas não efectivado ataque da Armada inglesa em favor de D.An
tónio,pretendeu ser premiado e indemnizado com 200 cruzados pelos sa
crifícios que suportara,aliás voluntariamente. 

0 requerimento talvez nao merecesse destaque,dado oue é relativa
mente banal que os "heróis" ou que se reputara tais,esperem pela conde
coração,pelo louvor público ou pela benesse material.Mas o importante ê 
que o pedido foi indeferido com palavras que afirmam textualmente oue 
pelos serviços "em defesa da pátria... os cidadãos não podem pedir pre
mio". (3) E a sentença prossegue ;"em tempo de guerra os cidadãos são o-
brigados a servir e a fazer tudo o que for necessário para o bem e defe
sa da cidade sem por isso poderem levar alguma coisa ou pedir qualquer 
premio."(4) 

Note-se: se a um cidadão descendente "da geração nobre dos Peixo
tes e Carvalhos" mas não investido em funções governativas,g recusada 
qualquer retribuição,com muito maior razão os Vereadores estavam obri
gados a,por poder e por dever gratuito,zelar pela defesa da sua "pá
tria". Nessa perspectiva,compreende-se o que informámos atrás:os dois 
Vereadores mais velhos quando necessário,por inerência de funções e por 
tradição exerciam respectivamente os cargos de capitão da gente (nobre) 
de pé e da gente de cavalo.(5) 

Mas os poderes dos Vereadores,no sector militar,não se limitavam 
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nem eram primacialmente exercidos através do comando directo de grupos 
militarizados. 

2- Poderes e deveres militares da Governança 

Devemos começar por afirmar que neste,como em muitos outros cam
pos,o período filipino não pode ser tratado como um todo homogéneo.Du
rante o reinado de Filipe II,embora o Governador da Relação apareça 
aqui e além a assumir funções de chefia militar,a montagem das operações 
de defesa ê quase sempre assumida pela governança com a assistência do 
Corregedor da Comarca. 

No entanto,nos tempos de Filipe III surge a eélebre demanda com 
o Conde de Penaguião acerca das competências no âmbito da alcaidaria-
-Mor e frequentemente ê ao Governador que o Rei encomenda e recomenda os 
cuidados da prevenção do litoral.Por sua vez,o Corregedor vê significa
tivamente reforçado o seu poder neste campo,como concretizaremos opor
tunamente. 

Por outras palavras,com o advento de Filipe III multiplicarain-se 
os sinais de que ao poder central não agradava manter os Edis com po
deres excessivos no sector militar,preferindo entregar tal liderança 
aos agentes de nomeação régia. 

Os deveres militares e os serviços prestados à comunidade pela 
Vereação são de natureza dupla:uns sao permanentes,outros sao ditados 
pelas circunstâncias conjunturais, 

2.1 - A manutenção das muralhas 

Entre os primeiros,referiremos os cuidados com a cintura amuralha
da e cora as fortalezas bem como a preocupação de possuir permanentemen
te alguma reserva de armas e munições. 

Quanto aos muros,sempre que as intempéries ou o desgaste do tempo 
provocavam alguma brecha,o seu conserto era requerido,sem tardança,pelo 
Procurador da cidade.Assim,em 1584 repuseram-se prontamente as ameias 
que haviam caído sobre o cais da Alfândega para que às outras não aconte
cesse o mesmo.(6) E m 1590,as cheias haviam arruinado um pedaço da mu
ralha entre o postigo do Q-ais e o dos Banhos0(7) Outras notícias de re
parações poderíamos aproveitar;en 1593 (8),em 1615-1616,$£1619-1620,(10) 
em 1626 e porventura noutros anos foram executados consertos de maior 
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ou menor vulto.»estacaremos as cheias de 1625/1Ô26 que derrubaram par
te significativa do forte da Porta Nova bem como um extenso lanço do mu
ro,tendo deixado em eouilíbrio precário e em risco iminente de desmo
ronamento uma outra secção ribeirinha.0 mau tempo provocara ainda a oue-
da de ameias e peitoris. Aliás,o orçamento apresentado pelos pedreiros 
para a reparação atesta bem o alcance dos pre juízos :900$000 reis! (11) 

Terão sido efectuadas tais obras? C0m oue verbas? 
£ verdade que a terça parte das rendas do Concelho havia sido da-

"da à Gamara em tempos passados,com a obrigação de ser dispendida no 
conserto dos muros e fortalezas.(12)Mas,na prática,as coisas nao se pas
savam exactamente assim.As despesas concelhias,como veremos,eram muitas 
e as receitas bem parcas para as necessidades! 

Suspeitamos,pois,que as obras de reparação foram,de facto efectua
das mas nao com a profundidade que os pedreiros sugeriam.Nao havia di-
nheiro.A menos que as receitas das "esmolas" dos rendeiros fossem para á 
canalizadas.De qualquer modo,em 1Ô27 retiraram-se do ^ofre da Imposição 
do Vinho uns modestos 76*550 reis (13>,nada constando nas despesas do 
ano anterior. 

Torna-se claro que o cuidado dos muros era dispendiosottantD mais 
que cada ano as cheias ameaçavam lançar por terra o que fora erguido 
no verão anterior. Mas como evitar tal despesa,se com os muros por ter
ra desaparecia a tranquilidade dos moradores? 

Este aspecto da quietação pública era importante.A prová-lo está 
o facto já por nos lembrado que em Março de 1590 o Procurador da ^icade 
e os do Povo ,por razSes de segurança,quiseram impedir os Jesuítas de 
abrirem um pequeno buraco na muralha para deixar passar o seu cano de 
água! (1*0 

Nao admira,pois,que em 1636, com a Europa em guerra,o Corregedor 
Pêro Paulo de Sousa lance no Livro de Actas da Camará uma severa repri-
menda aos Vereadores os quais,pelos vistos,gastavam noutros sectores 
a terça do Concelho,deixando "arruinadas" as muralhas e baluartes da ci
dade,com riscos do foro militar mas não só.E que os muros levantados 
e fortes continham o furor das cheias!(15) 

2.2 - A manutenção das fortalezas 
Não eram apenas as muralhas que os Vereadores deviam conservar em 
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born estado.A fortaleza de S.João da Foz constituía uma sentinela avan
çada,postada precisamente na entrada do Rio.Embora a barra nao fosse 
fácil de transpor,os cuidados de prevenção estenderam-se à Fortaleza 
e os Livros de Despesas municipais apontam verbas que,cora certa regula
ridade,eram canalizadas para a manutenção da operacionalidade do Caste
lo.Aliás,o rendeiro da Imposição do sal devia entregar 10$G00 reis 
anuais para beneficiação da fortaleza.(l6) Para além disso,obras de 
reparação bem sérias foram levadas a cabo em l6l9,tendo-se gasto 500S000 
do ^ofre dos Crescimentos,distribuídos por Mestres de pedraria e de car
pintaria, (17)fara tal foi necessário ao Oapitao Pedro do Prado y Losada 
obter a respectiva provisão real que,aliás,não seria difícil pois a 
chefia ( e talvez a guarnição) da fortaleza foi conservada durante todo 
o tempo de união politica na mão de militares castelhanos.(l8) 

Os benefícios introduzidos no Castelo da Foz nao se limitaram a 
conservar em bom estado a sua estrutura.A Câmara procurou garantir a 
sua eficácia,ora cedendo armamento como em 1598,ano em que emprestou 
ao Capitão João de Carvajal peças de artilharia deslocadas da Torre da 
Porta do Olival e do forte da ^orta Nova (19),ora eliminando pontos 
fracos e vulneráveis da sua implantação.Assim,em l625,comprou dois cam
pos contíguos as instalações a fim de ampliar o espaço militar e dimi
nuir as hipóteses de escalonamento.(20) 

Merecia ainda uma palavra a construçáo do Forte da ^orta Nova, 
em 1589.A ela nos referiremos abaixo. 

2.3 - Aquisição e armazenamento de armas e munições 
As obrigações militares permanentes da Governança passavam ainda 

pelo armazenamento de armas e munições às auais,muitas vezes,se lançou 
mão para missões no exterior.Assim,o Doutor Henrique de Sousa que exer
ceu funções de Corregedor enquanto tomava a residência do que acabara 
de servir,mobilizou a título devolutivo,28 peças de artilharia ,fazendo-
-as colocar nas galeras que da cidade,em 159°,partiam para Li S D o a # 

Ora em Janeiro de 1591,não tendo sido devolvido o material,o Pro
curador da Cidade requereu,em Câmara,que se mandassem buscar à capital. 
(21) 0 mesmo aconteceu em 159^ quando o capitão Diogo de C6rdova,por 
ordem de Ant5nio de °rosco,mordomo da Artilharia no Entre-Douro-e-Mj.nho 
desde I582 (o qual por ordem real se havia transferido para a vila de 
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Viana) levara para a foz do Lima algum armamento e várias peças de ar
tilharia as quais eram propriedade da cidade e nela se achavam instala
das desde 1580.(22)0s protestos da Câmara persuadiram o Mestre de Cam -
po,Pero Bermudez,a deixar no burgo uma parte do material bélico.(23) 

Mas em l6l4,a Câmara negou-se a entregar as chaves do armazém 
ao mesmo António de Orosco o oual de lá aueria extrair armas e munições 
Levado o caso perante o Desembargo do Paço pelo próprio Orosco na in
tenção de obter do Tribunal o reconhecimento de que as "muitas" peças 
de artilharia de bronze e ferro guardadas no dito armazém lhe perten
ciam - as quais,dizia,lhe haviam sido confiadas por D.Fernando de To
ledo. Porém o capitão castelhano nao terá conseguido provar perante 
os Juízes que as armas depositadas eram as mesmas que recebera do Prior 
toledano.Felo que a Câmara foi conservada na posse do armamento.(24) 

Aqui e além,os documentos mostram-nos inventários de armas e ar
tigos de guerra de propriedade municipal - o que parece provar que aos 
Vereadores preocupava a defesa da cidade.Assim,em l600,no fim do perío
do difícil em oue o corso inglês foi uma ameaça constante,no rooueto 
da Porta do Olival encontrava-se o seguinte espólio: 

-69 mosquetes 
-10 colheres de artilharia 
-8 barris de pólvora 
-madeira e pelouros de ferro.(25( 

NSO era,de facto,muito abundante.Mas um 3° armazém de material 
ficava situado no forte da Porta Nova,conforme se depreende do pregão 
público de 1610 segundo o qual a pólvora existente na cidade devia aí 
ser depositada ou,em alternativa,na Torre da Porta do Olival.(26) 

As notícias sobre a compra de armamento por parte da '̂ âmara não 
sao muito abundantes.Em 1596 gastaram-se 450$000 na compra de cerca de 
500 mosquetes,precedentes da Flandres,os quais foram encerrados no Ar
mazém da Câmara para,oportunamente,serem distribuídos.(27) 

Mas o período mais fecundo em aquisição coincidiu com o decorrer 
da guerra dos Trinta Anos,sem que a ligação entre um e outro facto 
apareça com nitidez.Anote-se,todavia,que a iniciativa da compra perten
ceu ao poder central.(28) 

A primeira remessa,em l6l8,proveniente da Flandres.constituída 
por 500 mosquetes,300 arcabuzes,300 forquetas e formas,10 quintais de 
pólvora, 10 quintais de chumbo e 5 de murrão,parece ter sido bem aco-
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lhida pelos ereadores que não levantaram problemas para a efectivação 
do pagamento,o qual foi honrado em tempo útil a Henrique Sinel,que,por 
sua vez,liauidou aimportância por letra de câmbio dirigida a António 
Fernandes Pais,de Lisboa. (29) Mas uma segunda remessa enviada pouco 
depois através dos mesmos agentes,de cerca de 3.000 armas,foi recusa
da pela Vereação por se entender que,além de nao serem necessárias, 
apresentavam graves defeitos de fahrico.(30) Gomo veremos,o Poder cen
tral arranjou meios de "convencer" a governança a ficar com as armas e 
a pagá-las.(31) 

Mais tarde,em l625,os documentos referem o envio de 5.000 armas, 
provenientes,desta vez,de Biscaia:1.500 arcabuzes,igual quantidade de 
mosquetes e 2.000 picas,cujo custo total rondou os 15.000 cruzados.(32) 
Mas era 1628 o armamento em questão ainda se achava por distribuir e por 
pagar,com grande desgosto do mercador Francisco de Cáceres,pai de Jo
sé Pinto que havia de ser implicado no Motim das '%çarocas.(33) 

Parece poder concluir-se destas breves notícias que à Câmara ca
bia sempre alguma responsabilidade na aquisição de armamento,mesmo que 
a iniciativa lhe fosse totalmente estranha. 

2 . ^ - 0 Senado e as Companhias de ^rden^inqa 

A documentação confronta-nos com um poder ( e obrigação) do Se
nado que reputamos de permanente qual era o de eleger os quadros para 
as companhias de Ordenanças não apenas da cidade mas também do Termo. 
Assim,capitães,alferes,sargentos e cabos de esquadra eram eleitos pela 
Câmara. 

2m meados do século XVI a necessidade de repelir ataques da pira
taria berbere e norte-europeia às costas lusitanas terá suscitado a or
ganização de um adestramento mínimo de tropas para fazer frente ao ini-
migo. 

Um importante passo para a organização militar incipiente cue 
poderemos etiquetar de miliciana foi dado por D.João III com o regimen
to de 15^9,continuando,aliás,várias medidas promulgadas por D.João I. 
E a 9 de Dezembro de l^ôg.D.^ebastião assinou uma lei que esclarecia 
o regimento joanino»A legislação foi completada com a promulgação dos 
Regimentos das Ordenanças e dos Capitães-Mores era 1570.(3*0 
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A milícia as; ira organizada não era,de modo nenhum,um exército em 
forma e,muito menos,um exército permanente.^e oualauer modo,a institui
ção como tal,funcionou durante anos consecutivos e o cargo de capitão 
perdurava longamente na posse da mesma pessoa. 
Vejamos! 

Em Agosto de 1580,nos termos do Regimento sebástico,havia seis 
capitães de °rdenança na cidade,correspondentes a outras tantas compa
nhias,sendo uma delas constituída por gente de vila Nova.E tendo faleci
do o seu capitão em meados daquele ano logo foi substituído por outro, 
eleito às mais vozes por todos os cidadãos para o efeito convocados. (35) 

Ora todas estas companhias entraram de prevenção em Junho desse 
ano sob o comando do Gapitao-Mor eleito na emergência,João Rodrigues 
de Sá,a quem se chamou '-'apitão-General. 

Depois do reconhecimento de Filipe II no fim de Agosto,as referên
cias documentais a capitães e companhias desaparecem. Aliás,nas Cortes 
de '̂ omar de 1581 solicitara-se ao Rei a suspensão do Regimento das Or
denanças de I57O a que o Prudente anuiu.(36) 

independentemente dessa circunstância,acreditamos que o aquartela-
mento de tropas estrangeiras no Porto,ap6s 1580,tenha desmobilizado 
capitães e companhias e como que esvaziado a sua razão de ser.De resto 
o poder central não teria grande vontade política de manter de pê tal 
estrutura. 

Mas os ataoues do corso inglês vão suscitar a necessidade de reor
ganizar a defesa e,deste modo,ao menos sazonalmente ressurgiram as mi
lícias: a-sim em 1585 uma Junta de cidadãos elegeu apressadamente um con
junto de k capitães que, para efeitos de recrutamento,dividiram a cida
de em 4 circunscrições. Um quinto oficial comandaria a bandeira de Vi
la N0va.(37) 

A constatada inexistência de tambores e estandartes confirma-nos 
que,desde 1580,as Companhias de 0 r d e n a n ç a B haviam sido desactivadas.A-
liás,os Capitães eleitos fizeram ouestao de declarar que s6 aceitariam 
o cargo enquanto o perigo persistisse.Mas em 1588 notícias de segunda 
arremetida britânica provocam nova eleição de capitães,alferes e sar
gentos. 

Ora apenas um nome diverge dos eleitos em 158.5, o que nos elucida 
sobre a tendência para,nestes cargos,se manter a continuidade de pesso-

' 
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as.A persistência no cargo ê,de resto,confirmada por outras informações: 
em 1625,alguns capitães descontentes com as reformas introduzidas no nú
mero de Companhias,dispuseram-se a pedir a demissão dos seus postos que 
serviam havia mais de 3^ anos! (38) 

Mas a eleição de 1588 fora feita para o curto prazo.Passado o pe
rigo,© Rei,em 1590,voltou a manifestar vontade de eliminar e desmobili
zar os capitães portugueses(39)pelo que os do Porto devolveram à Câmara 
bandeira,tambores e munições.(^0) 

'-L'odavia,em breve as Companhias de Ordenança ressurgiram.Em Coim
bra tal verificou-se em 1596.(4l)No porto devem ter sido definitivamente 
reactivadas por essa albùra.Sugere-o a observação supra sobre o tempo 
de serviço dos capitães demissionários bem como os termos usados pelo 
Escrivão da Câmara:referindo-se aos capitães,em 1598,fá-lo como se a e-
leiçao tivesse tido lugar uns anos antes. (A-2) 

N0 final do século,após a evacuação do aquartelaraento da cidade, 
constata-se,pois,que as Companhias de Ordenança estavam de pê e realiza
vam seus alardos e resenhas com regularidade.Aliás,já em 1597 o Monar
ca nomeara o fidalgo Duarte Borges de Carvalho como sargento-mor da Ci
dade e os termos do seu regimento manifestam que as Companhias esta
vam organizadas.A ele competia dinamizar todo o processo de instrução 
tanto dos capitães e outros oficiais como das companhias em geral. 

As atribuições contidas no Regimento do sargento-mor quase es
vaziara de conteúdo o papel da Câmara.(k3) Mas na prática,o Senado que 
não suportava de bom grado a supremacia do Capitao-Mor muito menos 
tolerou a liderança do Sargento-^or. 

Em 1599,os capitães da cidade passaram a 6,tantos quantos em I58O. 
(kk) E neste número permanecem em I606,revezando-se,por ordem de antigui
dade na guarda da Porta do Olival,numa altura em que o corso holandês 
ameaçava forte.( k$) 

Até final do período nao mais cessam as notícias e referências 
aos capitães de Ordenança ou de Infantaria,como também se diz.(^6) Em 
l6l3 foram adquiridas novas bandeiras para as Companhias dos capitães 
Baltasar de Gois Mascarenhas e Baltasar Pinto Aranha.(^7) Três anos de
pois foi a vez de as restantes quatro companhias encomendarem estandar
tes novos.(^8) Em 1Ó20 tiveram suas bandeiras, menos ricas que as da 

» 
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cidade, algumas companhias do Termo: Couto de Santo Tirso,(49) S.Cris
tóvão de Mafamude(50) e outras.(51) 

Supomos que,nao obstante o espírito pacifista de iilipelll,dados 
os permanentes alarmes sobre movimentos de piratas e corsários,a tendên
cia nao é mais para a desmobilização total mas antes para a militariza
ção progressiva,ao menos nas épocas do ano mais propícias a acções:Pri-
mavera e. Verão. s5o sugestivas sobre esse aspecto as repartições de ar
mas a que atrás aludimos,as quais aumentam depois'do advento de ^±1±-
pe IV. 

No mesmo sentido aponta a ordem transmitida em 1624 a todos os 
Capitães para que,nos termos do Regimento,elaborassem lista completa 
dos oficiais e gente da sua companhia,com declaração da residência de 
cada um e armas possuídas.(52)Infelizmente de tais listas hão se nos 
deparou qualquer vestígio. 

A organização e estruturação das companhias nao parece ter sofri
do grande alteração no decorrer dos anos.O documento regulador foi sem
pre o Regimento de D.Sebastião.-m 1624 foi mandado reimprimir,no ^orto , 
o "regimento da milicia para os capitães de infantaria".(53) Aliás,em 
ano anterior fora impresso,de novo,o Regimento dos ^apitães-Hores. (54) 
Tais reimpressões traduzem o renovado vigor que se quis injectar nas 
Companhias de Ordenança. 

^ada uma contava teoricamente com 25° homens e a eleição do capi
tão era efectuada,por votos,na Câmara em Junta de cidadãos na qual o 
povo nao parece ter tido lugar(55),não obstante o entendimento de Mar
tin) Ferraz de Almeida de que a eleição s6 seria legítima depois de ou
vidos a nobreza e o povo.(56) 

nfelizmente nao dispomos de informações sobre o número de sol
dados que,na prática,integrava cada companhia.N0 entanto,a julgar pe
la quantidade de armas de fogo distribuídas a cada capitão (entre 25 
e 50)é bem possível que,como sucedia no Algarve (57),também no Porto 
elas se apresentassem desfalcadas.Favorece esta hipótese a constata
ção de que,em 15S5,para a companhia de Raulo Correia ^into.em V n a No
va,apenas nomearam 7 cabos de esquadra quando o normal seria 10.(58) 

Uma alteração ao número de companhias do ^orto ter-se-á dado em 
Março de 1625,(59) pois por carta de 13 desse mes,dirigida ao Governa-
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dor o Rei ordenava nue as companhias passassem de 6 para 12,como acon
tecera, diz-se,em 1598-1599.(6o) 

A ordem real desgostou os Vereadores por ser canalizada através 
do Governador e por este delegar seus poderes,no tocante à eleição,ao 
Corregedor.Por outro lado,obrigava a nova divisão do espaço urbano 
para efeitos de recrutamento. 

Ora sem o dizerem expressamente,os Vereadores vão colocar reser
vas à satisfação do desejo régio.Porquê? 

Talvez porque achassem excessivo o número proposto de Companhias 
em função das disponibilidades de recrutamento.Aliás,é sintomático aue 
repetidamente proclamem a obrigatoriedade de observância do Regimento 
das Ordenanças,no qual se determinava aue cada companhia mobilizasse 
250 homens.Ao que parece,e confirmando o aue atrás dissemos,não era cer
to que as 6 companhias atê então existentes dispusessem de efectivos 
completos.(6l) 

De qualquer modo,a eleição dos novos capitães bem como a reparti
ção das companhias por bairros acabaram por ser feitas,sem que as reser
vas da Câmara tenham cessado.Ê sintomático aue os nomes dos novos capi
tães nao constem do Livros de vereações respectivo. Por outro lado,os 
capitães antigos,desgostosos com a reforma,haviam manifestado vontade 
de obter dispensa das suas funções.(62) 

Ignoramos se a demissão destes foi ou não aceite.E não podemos 
afirmar peremptoriamente que o número de Companhias passou efectivamen
te de 6 para 12.Não no-lo permite a documentação compulsada. 

Mas em 1634 corriam boatos pela cidade de que Sua Majestade pre
tendia afastar os capitães que vinham servindo,alguns dos quais haviam 
sido eleitos "ha muitos anos",o que poderá constituir indicação de que 
a tal demissão nao fora concretizada. 0 aue I contrastante neste caso 
ê que a notícia alarmou os "velhos" comandantes das °ompanhias que,des
ta vez,protestavam não poderem ser demitidos "sem serem previamente ou
vidos". (63) 

De resto,uma outra ameaça pesava sobre as "liberdades" da cidade: 
e que,ao que parece,os novos capitães nem sequer seriam eleitos na gama
ra em Junta de cidadãos mas nomeados provavelmente pelo Capitão-Mor 
que dava mostras de pretender sobrepôr-se ao Senado.(64) 
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As mudanças visíveis introduzidas na estrutura militar tradicional 
(das quais no caso do Porto nao seria a menor o facto de o ^apitao-Mor 
residir realmente na cidade)visavam torná-la mais operante em caso de 
beligerância.Reforça tal convicção o envio ao burgo,por parte do Rei, 
de dois capitães de fora os quais,a título de sargentos-mores,exercita
riam,no verão de l636,a gente de guerra da Cidade e do Termo,com o ven
cimento generoso de 500 reis por dia,a solver pelas rendas da Câmara.(65) 

Aliás,os preparativos de guerra tornavam-se mais evidentes cada 
dia,esperando-se mesmo em 1639 um ataque em força ao litoral nortenho 
por parte dos adversários dos Habsburgos.Matosinhos,como veremos,armou-
-se fortemente. NQ mesmo ano,foi criada a ^raça de armas de Guimarães 
contra a vontade desta vila,(66) para a qual o Porto e sua Comarca con
tribuíram substancialmente. 

Desmobilizada no inverno,foi de novo reactivada em 16^0,desta vez 
no Porto,com igual numero de efectivos : 200 homens.(67) 

No mesmo sentido apontam as cartas de Margarida de Mântua para os 
Corregedores das Comarcas,os quais,abandonando qualquer negócio que ti
vessem entre mãos,deviam ir pelas terras de sua jurisdição fazer esta
tística dos cavalos existentes e fiscalizar se os que eram obrigados 
o possuíam realmente.(68) 

Todo este esforço de fortalecimento militar,embora fugisse ao âm
bito das atribuições normais do Senado,nao podia ser levado a cabo sem 
a sua colaboração."lias,a eleição dos 2 capitães para a Praça de Armas 
do Porto,embora presidida pelo Conde de Penaguião, "capitão-mor general',' 
foi efectuada na Câmara e resultou da escolha do Juiz,Vereadores e Pro
curador da Cidade.(69) 

3- A prevenção contra a pirataria e o corso.A preparação da guer
ra em 1580.Modelos de actuação. 

A reactivação anual dar Companhias de Ordenanças da Cidade e do 
Termo efectivou-se normalmente em função das notícias de presumíveis ac
ções do corso ou da pirataria.Cremos que,no caso do Porto,esta afirma
ção ê válida ao menos atê 1625» A defesa da costa marítima custou,aliás, 
nao pequenos sacrifícios aos homens que integravam as Companhias do Tev-
mo que,de resto,não deixavam de se oueixar contra a opressão que tal 
trabalho para eles significava.(70) 
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Ora era à Câmara que,em princípio,cabia a organização da preven
ção junto do litoral,muito embora,corno dissemos,ao longo do período, 
os monarcas tivessem encarregado o Governador da Relação de superinten
der nesses assuntos,já que o Capitão-Mor residiu muito tempo fora da 
cidade. 

A ambiguidade e a sobreposição de competências no concernente a 
chefias nas ocasiões de perigo levou a confusões que poderiam ter com
prometido a própria defesa.Mas,embora se conheçam desembarques de pira
tas mouriscos na área marítima do Termo do Porto,a documentação não re
gista qualquer acção especialmente demolidora quer da parte dos ingle
ses e holandeses quer da parte dos berberes e turcos.0 mesmo não se po
de afirr.ar acerca de outros portos portugueses e galegos,como é sabido. 

A que atribuir esta relativa poupança? 
Cremos que as acções de prevenção,fortemente estimuladas pelo ^o-

der central,foram verdadeiramente assumidas pelas forças vivas da Cida
de,embora nem sempre dentro do melhor espírito de colaboração e de cor
dialidade ,e deram os seus frutos.Câmara,Governador da Relação,Sargento-
-Mor nomeado pelo Rei,Corregedor da Comarca,Capitao-Mor (quando residia 
no burgo) e até o Bispo da Diocese (71)(embora envolvidos em conflitos 
sobre saber a auem competia o-quê)puseram de pé esquemas eficazes de 
defesa.^e resto,as dificuldades de entrada na barra dissuadiam inimigo 
menos afoito. 

Sm contrapartida,outros lugares como Matosinhos e S.João da Foz 
eram de mais fácil assédio,mas,para além de capturas de pescadores e 
alguns moradores,nada de mais grave lhes aconteceu. 

A prevenção militar exerceu-se de forma diferente,consoante se 
tratava da cidade ou da costa marítima. Já tivemos oportunidade de, 
noutras circunstâncias,descrever em pormenor os principais momentos 
e modos de que ela se revestiu . ,72) 

Diremos,no entanto,que no litoral recorreu-se fundamentalmente 
à vigilância no mar,através de barcos especialmente contratados e ape
trechados "ad hoc" para o efeito.Por sua vez,a correspondente vigilân
cia em terra era assegurada pelos fachos e vigias,colocados estrategi
camente ao longo da costa e em pontos altos do interior. 

Por vezes,a prevenção exigiu precauções mais severas como em Ma
tosinhos em I6l6,em que se julgou necessário abrir trincheiras e er-
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guer paredes a servir de muralha (73^ e mais tarde,em 1639, ano em que 
a expectativa de um ataque francês (7^)obrigou à concentração de meios 
ali e em Leca e S.João da Foz.Então os preparativos foram assegurados 
pelas tropas do Terço de Álvaro de Sousa - o qual,aliás,fez apresentar 
na Câmara um rol das necessidades mais prementes que iam desde dinheiro 
(50 reis diários por soldado) a géneros alimentícios e munições.(75)No 
ano seguinte,os próprios Oficiais da Relação foram mobilizados para o 
mesmo efeito.(76) 

Quanto à prevenção militar da cidade propriamente dita,ela reves-
tiu-se de aspeètos diversos,que se repetiam cada vez que havia rebates. 
Na sua dinamização era primacial a acção do Senado. 

Talvez o momento mais vibrante da organização da defesa tenha si
do vivido era 1580.Revestiu-se mesmo de aspectos excepcionais.Por essa 
razão e porque se trata de uma conjuntura importante,sobre ela nos 
debruçaremos. 

Perante a notícia de que "os emigos estavão neste Reino" (77),a ci
dade tratou de preparar-se para a guerra. De quem se defendiam então os 
portuenses?De D.António,dos Castelhanos ou de ambos? 

Atentemos nas datas,pois sao importantes para a resposta final. 
Eyn lk de Março,em Junta convocada para o Capítulo do Mosteiro de 

S.Domingos haviam sido lidas duas cartas,uma da vila de Miranda,outra da 
vila de Chaves,ambas a anunciar o "apercebimento" que se preparava em 
Castela.Após a leitura,cidadãos,Juiz de Fora,Capitães da °rdenança e o 
próprio Capitão-Mor Pantaleão de Sá decidem escrever aos Governadores a 
solicitar artilharia e munições e dispõem-se a socorrer os lugares da 
fronteira. 

Parece,pois,que nesta altura,o inimigo que se temia vinha de Cas
tela. 

Em 22 de Junho constatava-se o facto,acima referido,que os inimi
gos estavam"neste Reino".A frase assim construída parece referir-se aos 
Castelhanos,tanto mais que já se falava da entrada do Duque de Alba pe
lo Alentejo.(78) 

Todavia,em 17 de Junho havia sido feita a proclamação de castro 
Marim a reconhecer Filipe II como rei de Portugal.(79)E em 3 de Julho 
te nao nas vésperas da conquista da cidade por D.António como afirma Re
belle da Silva (80) nem em 2 de Agosto,como pretende ^arlos de PassosX8l) 
o capitão -mor Pantaleão de Sá fugiu para a Galiza (82),sen do substituí-
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do no cargo por João Rodrigues de Sá o qual se comprometeu a exercê-lo 
conjuntamente com a Mesa da Câmara. A deserção do capitao-mor Panta-
leão de Sá,precisamente para a Galiza nao se justificaria se o "inimi
go" do qual ele fugia fosse o castelhano. 

0 inimigo era então D.António? 
As alegações de uma sentença pronunciada pela uasa da Suplicação 

em 1597 afirmam-no claramente:" a cidade do porto se guardava do re-
ceo que tinha de dom amtonio prior do crato emtrar nella e outra gemte 
que fora das alterações..." (83) Gomo auer que seja,nao parece crível 
que a relação de forças nos inícios de Julho obrigasse o Capitao-Mor 
a fugir de D.António. 

E verdade que o Prior gozava de fortes apoios no Porto.Di-lo Re-
bello da Silva (8k) e vimo-lo confirmado num documento nao assinado 
mas fidedigno conservado no Arquivo Geral de Si^iancasto qual terá si
do manuseado por aquele historiador : "dentro |_da cidade] avia muchos a-
pasionados de don Antonio de los que les se recelaban mucho..."(85)Ao 
partido antoniano pertencia sugestivamente o próprio ^scrivão da Câ
mara, Francisco ^aiao de Magalhães . (86) 

Mas não foi essa circunstância que,directamente,fez afastar o Ca 
pitão-Mor.Ele fugiu porque,nos inícios de Julho,os cidadãos nao esta
vam motivados para aclamar Filipe II,contra os desejos do Capitao-Mor. 

Aliás,no dia k de Julho,em reunião extraordinária,ficou patente 
que o Senado e os Procuradores do Povo adoptaram oficialmente a posi
ção de "esperar e ver",decidindo manter a neutralidade possível,numa 
altura em que o Reino se achava dividido entre a obediência a Filipe 
II e ao Prior, i'al posicionamento não agradou a muitos,entre os quais 
estaria Pantaleao de Sá. 

E para tentarem manter-se a par da evolução dos acontecimentos, 
os Oficiais da Câmara mandaram espias e caminheiros â vila de Caminha, 
à de Viana,ao Alentejo e a Setúbal - os quais deveriam enviar suas 
informações tao depressa quanto possível. 

Paralelamente decidiram o recolher obrigatório na cidade,apôs o 
toque das Ave-^arias.Proibiram ,sob graves penas,a realização de con-
venticulos ou ajuntamentos,mesmo nas casas particulares.Reforçaram a 
vigilância nocturna nas ruas urbanas,recrutando um meirinho suplemen-
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tar com seus auxiliares.E,sobre tudo,apregoou-se aue "nenhuma pessoa 
fale nem alevante vos por Rey algum particular em seu periuizo nem 
favor".(88) 

Ao mesmo tempo foram decretadas medidas de carácter estritamen
te defensivo e militar: 

- desde 22 de ^unho funcionava um Conselho das coisas de guerra 
eleito em sessão da Câmara o qual era constituído por João Rodrigues de 
.Sá,Francisco Pereira de Miranda,Jerónimo de Sousa"e Martim Ferraz e 
devia assessorar o Capitao-Mor e o Senado na direcção dos assuntos mili
tares. (89) Este Conselho de Guerra municipal reunia-se na Casa do Des
pacho da Misericórdia e nada decidia sem todos serem chamados e estarem 
presentes.(90) Após a fuga de Pantaleão de Sá,o Conselho continuou a 
vigorar,sendo presidido pelo novo Capitao-Mor João Rodrigues de Sá, 
integrando-se nele Rui de Brito da Silva,Comendador da Ordem de ^alta 
e sargento-mor.(91) 

Uma das decisões do Conselho fora instalar a artilharia,junto à 
Porta Nova,do lado de fora,para o que se levantara,para o efeito,uma 
estância.(92) 

-Além do ^onselho de Guerra (que,para o futuro,não mais nos apa
recerá na documentação) criou-se o ofício de procurador dos mantimentos 
provido na pessoa do fidalgo Diogo Carneiro.Eram suas atribuições reco
lher provisões no interior da ^idade e velar pela sua correcta adminis
tração. 

O burgo preparava-se,pois,para urn eventual cerco. 
A prevenção do litoral,assegurada através das Companhias do Termo, 

era reforçada pela vigilância no mar,garantida por 3 barcas ( a primei
ra das quais viria a terra logo que avistasse velas suspeitas;a 2? es
peraria para poder contá-las e a terceira procuraria certificar-se dos 
intentos da armada. A confiscação de pólvora e artilharia dos navios 
ancorados no Douro,a disposição do armamento nos muros da cidade e as 
precauções na fortaleza de S.João da Foz completam o quadro da preven
ção militar levado a cabo nesta conjuntura*(93) 

Destinava-se todo este aparato a oferecer resistência ao Prior do 
Crato? 

Pensamos que não obrigatoriamente. E que,como vimos,a cidade man-
teve-se neutra enquanto pôde.E só aclamou Filipe II em k de S e t e m b ro, 
(<*> depois do recontrodeAlcfintara.quando a relação de forças se ai-
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terou a favor do Rei castelhano.A partir de então a prevenção vai ori-
entar-se para resistir a um eventual ataque de D.António, como,de facto, 
veio a acontecer» 

Se a resistência ao Prior foi relativamente longa (D.António pos-
tou-se diante da cidade,do outro lado do rio,no dia 29 de Setembro e 
só no dia 2 de Outubro (95)logrou franquear os muros)isso ficou a dever-
-se inicialmente à boa posição da artilharia colocada fora do ^orta No
va a qual causou baixas nas hostes sitiantes e ao reforço que da Gali
za,da parte do Bispo de Tui e de D.Garcia Sarmiento,Senhor de Salvatie-
ra,advieram aos comandados do capitão-mor.(96) 

Mas o ^artido antoniano nao fora destruído-No interior da cidade, 
D.António continuava a contar com um "partido numeroso".(97)Julgamos 
que I ai que se deve buscar a explicação para a rendição e nao na ale
gada falta de víveres.(98) 

Mas,repita-se, o esquema de defesa montado em 1580 foi excepcio
nal em vários aspectos.Normalmente,o sistema de prevenção montado e di
rigido pelos Vereadores obedecia ao seguinte esquema: 

- convocação (ou eleição) dos Capitães das Ordenanças para se 
lhes dar conhecimento das notícias ou ocorrências 9 eventualmente para 
se lhes ordenar que exercitassem os seus homens; 

- retorno à cidade dos fidalgos e cidadãos ausentes.Obrigatório, 
sendo o não cumprimento sujeito a penas graves; 

-eleição dos capitães das Companhias de cidadãos,de pê e de cava
lo. Normalmente,como dissemos,recaia sobre os 2 Vereadores mais velhos; 

-empréstimo voluntário ou forçado da artilharia e munições exis
tentes nos barcos ancorados no Douro; 

-obrigação imposta aos mercadores e marseiros de possuirem pólvo
ra para venda; 

-reparação de portas e muros,quando o seu estado de conservação 
oferecia motivos de apreensão; 

-tapagem a pedra e cal dos postigos menos necessários e controlo 
do movimento efectuado pelas Portas com entrega das chaves respectivas 
aos Vereadores ;(90) 

-colocação de artilharia nos muros e especialmente na Torre da Por
ta do Olival e no Forte da Porta Nova.(9l) 
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4-Conclusao 

O governo municipal incluía,entre os poderes e deveres que lhe 
estavam consignados o de velar pela segurança e defesa das populações 
contra os ataques dos inimigos da pirataria berbere e turca.Como os 
"bourgeois" de Bordéus,o Senado e os cidadãos deviam assegurar protec
ção à cidade contra as agressões do exterior.(92) 

0 cumprimento desta obrigação não pode deixar de ser olhado como 
um serviço prestado à comunidade a qual,de resto,para o implementar 
foi obrigada a grandes sacrifícios. 

0 poder central incentivou persistentemente a vereação a não des
curar a vigilância.Mas,contrariando privilégios e tradições preferiu 
confiar a superintendência do processo a individualidades da sua con
fiança política,como o Governador da Relação,o Capitao-Kor,o próprio 
Corregedor da Comarca,preterindo o princípio da colegialidade incarna-
do na Vereação. 

Mas a Câmara nunca deixou de reivindicar o direito de,associada 
ao Capitao-Kor ou sozinha na sua ausência,organizar a defesa tanto da 
Cidade como do Termo.Manifestações principais dessa prerrogativa terão 
sido a faculdade de eleger os capitães das Companhias de Ordenança e 
a dinamização da montagem de fachos e vigias ao longo do litoral. 

Apesar da carência de meios.especialmente ao nível do armamento, 
podemos afirmar que a vigilância se manteve activa e com resultados po-
si tivos. 



-882-
NOTAS 

(1) - GOÏÏBERT,Pierre,Les villes d'Europe à l'époque moderne in "Pevis-
ta de História", IV, Porto, 19^1X7?.124 * 

(2) - Ver sobre o assunto o conhecido Livro da ^ontenda entre a Cidade 
e o Conde de Penaguiam^Porto,1914.ver ainda AHMP,Pr5prias L.4 
fis. 411-439 

(3) - AHMP,índice dos Livros de Sentenças,fl, 2v. 

(4) - AHMPtL.iQ de Sentenças,fis. 99-113. 

(5) - AHHP.LV 34,fl. 43v. e LV 33,fis. 82v-83 

(6) - AHMP.LV 26,fl. 351 

(7) - AHHP.LV 29.fl. 81 

(8) - AHMP.LV 31,fl. 225v. 

(9) - AHMPtGofre da ^idade.Despesa (I6O3-I616),f1. 158v. e (l6l6-l63S) 
f l . 2v e 87 ' ^J± 

( 1 0 ) - AHMP.LV 4 2 . f i s . 2 4 5 , 2 7 5 - 2 7 7 , 2 8 1 - 2 8 2 , 2 8 6 v - 2 8 7 e LV 4 5 , f i s . 2 0 e 120 

( l i ) - AHMP.LV 4 6 , f i s . 5 0 v - 5 1 v . 

(12) - AHMP.LV 4-7.fl. 285 e Oçd. Fjl. Livro 1Q, tit .62,§67 

(13)- AHMP,Imposição do Vin_ho .L.6 . f 1. 291 

(14)- AHMP.LV 29.fl. 107v. 

(15)- AHMP.LV 47,fl. 285 

(16)- AHMP,Cofre,L.4,fis. 44-45 

(17)- AHMP,Cofre da ^idade.^espesa (1616-1635).fIs. 58v-59 e LV 42 
fls.284-284v. ' 

(18)- Antes de Prado y Losada exercera o ofício de ^apitão João do Car-
vajal e depois dele ocupou o lugar D.Diego de ^scalante Ladron 
de levara.Desconhecemos se era este ou outro o oficial caste
lhano que,em 10 de Dezembro de 1640,depois de sitiado por duas 
ompanhias se rendeu e entregou voluntariamente às autoridades 

portuguesas representadas nelo uapitão-^or e pelo Juizde Fora 
do Porto.Ver AHMP,LV 46,fis. 262v-2Ô3.A acta da rendição poderá 
ver-se em LV 48,fis.g48-249v.,transcrita por GUIMARÃES.Fernando, 
° Port°i QaRestauraçao.Subsídios para a Sua História, 1<2 tomo. 
1640_i64l,Porto,1941,P#12 

(19)- AHMPjLV 34.fis.199-201 

(20)- AHMP.L.dos Contratos e Compras da Cidade.fis. 213-215 

http://29.fl
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(21) - AiIMP,LV 2 9 t f l s . 2 5 9 - 2 5 9 v . 

(22) - AHMP ,LV 3 2 , f I . 2^6v. 

(23) - AJÍHP, idem, fis» 248v-249 

(2k) - AHMP,L.5° de Sentenças,fis.71-79 

(25) - AHHP.LV 36,fl. 25-25v. 

(26) - AHMP,LV 39,f1.111 

(27) - AHMP,LV_3j+,fis. 28v-29. Existia a consciência de oue as armas 
armazenadas,sendo abandonadas sem cuidados de manutenção,depres
sa seriam comidas pela ferrugem,convertendo-se em instrumentos 
inúteis.Para obstar a tal prejuízo resolveram em Cgma ra contratar 
um soldado castelhano experiente,Cristóvão Galindo,para se ocu
par da conservação das armas.Isto em l606.Atribuiu-se-lbe o sa
lário anual de ÍOSOOO.(LV 37,fis. 228v-229) 

(28) - AHMP,LVjf2,fis. I43v-l46 

(29) - AHMP,ibidem.Ver ainda 50 Livro do_Cofre,p.n.n. (assento de 16 de 
Setembro de I619). Quanto ao preço das armas,em 1606 um arcabuz 
custava,no ^orto, 800 reis.(AHMP,Próprias do Cofre.f1.44-46V 
Em l621,vendiam-se mosquetes e arcabuzes"pelas ruas da cidade" 
a 800 reis e a 1$000 respectivamente.(Cofre,L.5,fis. 28v-29). 
Mas encontravam-se também arcabuzes a 600 reis.(Cofre,L.5 
fl.32).E Luís Alvares de S0ágoa,cidadão e fidalgo comprara em 
I6l8 2 arcabuzes de Bi E C ai a a 700 e a 900 reis respectivamente. 
(Idem,f1.40)Mas as armas compradas à Flandres,em l6l8,por inter
médio de Henrique ^inel custaram 1$400 reis cada mosquete e 
1S000 cada arcabuz.(AHKP,Cofre,L.5,(assento de I6.9.1619) 
Eram muito superiores os custos destas armas em Lamego,em 1626-
respectivamente,2S85O reis e IS65O reis.(OLIVEIRA,António de 
Levantamentos populares do Algarve em I637-I638.A Repressão 
Coimbra,1984,p.16,nota 46 ) " ~ * 
Das armas de I6l8, 200 mosquetes foram distribuídos por algu
mas companhias do Alfoz, a saber: Avintes, Grijó, Arcozelo,' Vi
lar do Paraíso, Leça, Matosinhos e Azurara, lugar nue contava 
com dois capitães.(AHMP, Cofre, L.5 (assento de I6.9.I619). 
Posteriormente a distribuição de armas foi alargada a toda a 
Comarca: 50 mosquetes ao capitão da Póvoa de Varzim, 50 arca
buzes ao capitão de Porto Carreiro, 200 arcabuzes e 100 mos
quetes ao capitão-mor do concelho de Bem Viver.(AHMP, Cofre L 5 
fl. 23). ' ' ' 

(30) - AHMP, Cofre, L.5, (assento de 3.2.1621). 

(3D - AHMP, Cofre, L. 5, fis. 4-5. 

(32) - AHMP,LV 45,fl. 273 
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(33) - AHMP, LV_46, fis. 198 e 261. 
(3*0 - MATTOS, Gastão de Melo, Ordenanças in Dicionário de História de 

Portugal, III, pp. 210-211; Exercito in Idem, II, pp. I62-I63. 
OLIVEIRA, António de, o.c. , pp. 15-21; SOUSA, José Roberto Mon
teiro de Garanos Coelho e, Systema ou Collecção dos Regimentos Re
ais, 'Tomo Y, Lisboa, 1789, pp. 183-202 e Tomo IV, Lisboa, I785, 
p. 516. 

(35) - Livro da Contenda ..., pp. 4l5-4l8. 
(36) - OLIVEIRA, António de, c^c., p. 15 , nota 45. 
(37) - AHMP, LV 27, fis. l47v-l48. 
(38) - AHMP, LV 45, fis. 341-342. 
(39) - AHMP, LV 29, fis. 46-46v. 
(40) - AHMP, idem, fl. 86v. 
(41) - OLIVEIRAi António de, o^. , p. I5. 
(42) - AHMP, LV 54, fis. 50v-54. 
(43) - Livro da Contenda ..., pp. 301-302. AHMP, LV 55, fl. 80. 
(44) - AHMP, LV 35, fl. 136v. 
(45) - AHMP, LV 37, fl. 204. 
(46) - AHMP, LV 45. fis. 69-70. 
(47) - AHMP, Cofre da Cidade. Despesa,(l605-l6l6) fl, 136v. Cofre,L.5, 

assento de 25.10.l6l3. 
(48) - AHMP, Cofre da Cidade. Despesa (I616-I635), fl. 14. 
(49) - AHMP, Próprias do Cofre, fl. l86, 
(50) - AHMP, Cofre, L.5, assento de 12.6.1620. 
(51) - AHMP, Próprias do Cofre, fl. 184. 
(52) - AHMP, LV 45, fis. 69-70. 
(53) - AHMP, idem, fl. 76v. 
(54) - OLIVEIRA, António de, o.c. , p. 16. 
(55) - AHMP, LV 45, fl. 283v; LV 27, fis. I47v-l48. 
(56) - AHMP, LV 47, fis. 251v - 252. 

http://25.10.l6l3
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(57) - OLIVEIRA, António de, o.c. , p. 17. 

(58) - AH.MP, LV 27, fl. 155-155V. 

(59) - AHMP, LV 4_5, fis. 289V-290. 

(60) - AHMP, Idem, fis. 284-285. 

(61) - AHMP, Idem, fis. 28?-288v. 

(62) - AHMP, Idem, fis. 34l-342v. 

'(63) - AHMP, LV 47, fis. 31-31V. 

(64) - AHMP, Idem, fis. 37v e l69v. 
(65) - AHMP, Idem, fis. 301 - 301v. Os capitães prolongaram a sua es

tadia pelo Inverno dentro até aue a Câmara em 12 de Novembro 
lhes cancelou os honorários. 

(66) - BPAGA, Alberto Vieira, o.c, p. I63.AHMP, LV 48, fis. 108-108v. 

(67) - AHMP, Idem, fis. 217-217v. 

(68) - AHMP, Idem, fis. I38-I38V. 

(69) - AHKP, Idem, fis. 217-2l7v. 

(70) - AHKP, LV 42, fis. 197-197v. 

(71) - AHMP, LV 35, fl. I30. 
(72) - Ver os nossos trabalhos Pirataria e Corso ...; O Corso Ingles_e 

as Populações do litoral lusitano ; Porto, Noroeste de Por
tugal e Galiza : achegas para o estudo dos intercâmbios e in-
flugnciãs", 1580-16 ji0. 

(73) - AHMP, LV 41, fis. 58-59c 

(74) - AHKP, LV 48, fis. 225-225Vc 
(75) - AHKP, LV 48, fis. 128v-132. Além do dinheiro, o Mestre de Campo 

pediu o seguinte: diariamente 200 alqueires de pão cozido e lr~> 
reses. Além disso, necessitava de 80 pipas de vinho, 100 arrobas 
de bacalhau, 30 moios de cevada. E ainda 20 quintais de pólvo
ra, 30 quintais de raurrão, 80 quintais de balas, 40 artilheiros, 
7 ou 8 almocreves com 15 ou 16 bestas para serviço do Terço,250 
cartuchos, 15 ou 20 bota-fogos, 400 armas para os habitantes, 
"gente dos montes, dezarmada e tosca";cirurgiões, medicamentos 
e 8 vergas de navio e 8 velas para proteger os soldados das do
enças que a demasiada exposição ao sol poderia provocar.Na res
posta a Câmara lamenta as suas dificuldades para ajudar com. di-
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nheiro mas promete nue nao faltará com pão, carne e bacalhau. 
Quanto aos almocreves, sugere que aproveitem os oue levassem 
o pão desde Valongo. Sobre munições e armas, o Senado denuncia 
que as "muitas e boas" de que a Câmara dispunha, haviam sido 
utilizadas por ordem de El-Rei noutras ocasiões a titulo de 
empréstimo mas não haviam retornado.Quanto ao resto, enviariam 
tudo, excepto cevada "por não aver companhia de cavallos nesta 
cidade". 

(76) - AHMP, LV_j+8, fis. 225-225V. 

(77) - Livro da Contenda ..., p. ^16. 

(78) - SERRÃO, Joaqui-i Veríssimo, 0 Reinado de D. António Prior do 
Grato, I,(I58O-I582),Coimbra, 1956. 

(79) - SERRÃO, Joaqum Veríssimo, História de Portugal, III, p. 87. 

(80) - SILVA, Luís Augusto Rebello da, história de Portugal nos sécu
los XVII e XVIII, reedição, Tomo II, Lisboa, 1972,"p. 563. 

(81) - PASSOS, Carlos de, Os brios portuenses em I380 e 16^-0, Lisboa, 
19^3i P» 11» 0 autor sustenta que os três assentos do Livro de 
Vereações de I580 em que aparece o nome de Pantaleão de Sá, 
transcritos no Livro da Contenda entre a cidade e o Conde de 
Penaguião se mostram incongruentes. Com efeito o assento de 3 
de Julho em que se noticia a fuga de Pantaleão de Sá seria con
tradito pelo de 22 de Julho em que se informa nue o mesmo Pan
taleão de Sá estava presente na reunião em que se combinou o 
programa de defesa da cidade. 
Nôs sustentamos que não há incongruência e que Pantaleão de Sá 
se ausentou em 3 de Julho. Mas como responder a Carlos de Pas
sos? Pensamos que o Escrivão da Câmara escreveu Julho em vez de 
Junho. A nossa afirmação baseia-se num pormenor no qual aque
le ilustre historiador portuense não terá reparado: é oue o Es
crivão do Livro da Contenda teve o cuidado de mencionar o nú
mero das folhas do Livro de Vereações de I58O de onde extractou 
os assentos. Ora o de "22 de Julho" ê extraído da folha 121. 
0 de"3 de Julho" foi copiado da folha 123; da folha 129 foi ex-
tractado o de h de Julho e assim sucessivamente. Parece eviden
te que o de 22 de Julho, estando na folha 121, não pode ser de 
Julho mas de Junho. Por isso, não há razão para acreditarmos 
que a data de 3 de"Julho indicada no texto como sendo a da au
sência do capitão-mor esteja errada. 

(82) - Livro da Contenda ..., p. 291. 

(83) - AHMP,L.10 de Sentenças, fls.27-27v. 

(8*f) - SILVA,Luis Augusto Rebello da,o.c. ,pp.362 

(85) - AGS,Estado,maço ^2^,doe. 89 - Relacion de lo que a pasado con 
Don AntQ desde 2 de Sept.e hasta 11 de Otubre I580. 
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(86) - Ver sobre o assunto o nosso artigo Aclamação de Filipe II na Ci_ 
dade do P0rto in "0 Comércio do Porto",2 dé Julho de 198l,p.28 

(87) - SILVA,Luis Augusto Rebello da,o.c. ,p.4Q6 e 434. 

(88) - Livro da Contenda... p.4l9 

(89) - Idem,p.416 

(90) - AHMP,L. lg de ^entenças.f1. 28 

(91) - AHMP,idem,fis. 29v-30 

(92) - AHMP,idem,fis.28 

(93) - Livro da ^ontenda... pp.4l8-4l9 

(94) - Idem,p.293 

(95) - AGS,Estado,maço 424,doe. 91 - Carta de D.Garcia Sarmiento ao Con
de de -Benavente - I2.IO.I58O 

(96) - AGS,idem,doe. 89.Não é coincidente com a nossa fonte a informa
ção de SERRÃO,Joaquim Veríssimo,0 Reinado de D.António... ,p.l09 
segundo a qual o Prior entrou no ^orto a 1 de Outubro. 

(97) - ALMEIDA,Fortunato de,História de gortugal,IV,Coimbra,1926,pp.29-
-30. 

(98) - FERREIRA,J.Aucusto,Memórias ArcheoloRJco-Historicas... II,pp. 168= 
-169.Outras diferenças de pormenor.perfeitamente identificáveis, 
surgem entre o nosso texto e o do autor. 

(99) _ Na Primavera de I636 as .5 portas principais foram sujeitas a vigi-
lancxa.Alem disso,os postigos de Santo António,de Santo Eloi, 
das Virtudes,dos Banhos,do Peixe,da Lada,do Terreiro mantive-
ram-se abertos,mas sob controlo.Os restantes (das îaboas,dos 
Ouindais,de S.João, do Carvão) foram encerrados. AHMP LV í+7 fi 
263. " '^*~< - ' 1 J - ' 

(100)- Em 1599 os muros da cidade foram divididos em 13 estancias ca
da uma das quais confiada a um capitão eleito para o efeito 
AHMP,LV 33,fis. 140-141 

(101)- MOUSNIER,Roland,La Plume,la faucille et le marteau,Paris 1970 
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CAPÎTIJLO III 

ALGUMAS ACHEGA?: SOBPE OS SERVIÇOS MUNICIPAIS 
DE ASSISTÊNCIA E SAÏÏDE 

Poder-se-á falar da existência de serviços municipais de assis
tência e saúde no decorrer do período aaui estudado? 

Sem dúvida, desde que definamos o âmbito e o alcance desses ser
viços. Aliás, como já foi dito, nada do que interessava a vida quotidia
na dos cidadãos e do povo era alheio, ao menos teoricamente, aos cuida
dos e atribuições da Câmara. Como a velhice, a doença, a pobreza, o a-
bandono de crianças recém-nascidas, a peste eram realidades bem pesadas 
e dolorosas, natural é que a Câmara desenvolvesse alguns esforços para 
as atenuar ou resolver da melhor forma possível. 

Analisemos alguns desses esforços. 

1. A assistência na doença e na velhice 

Não se pode afirmar cue a Câmara enouanto tal superintendesse nas 
instituições urbanas vocacionadas para a assistência na doença ou na 
velhice dos moradores carecidos. Mas desde os primórdios do século XVI 
a cidade assistia ao florescer de uma associação pia eue, de entre as 
suas actividades, punha em lugar de destaaue o tratamento e até o inter
namento de doentes pobres e peregrinos. Era a Confraria da Misericórdia. 
E se é verdade oue a Câmara e a Confraria eram independentes e autóno
mas,não deixa de ser constatável não só uma persistente coincidência de 
pessoas entre os dirigentes de ambas mas até uma colaboração estreita, 
ao menos em momentos de maior dificuldade quais eram, por exemplo, as 
situações de fome e de epidemia. 

Quanto ao primeiro aspecto bastará referir cue das SO individuali
dades oue exerceram o cargo de Provedor da Misericórdia entre 1592 e 
1640,(1) 31 haviam sido Vereadores. Maior percentagem de nomes ligados 
à governança municipal encontraríamos entre os 5 conselheiros nobres 
que anualmente eram eleitos para assessorar a Mesa. 

Mas entre as instituições de beneficiência dirigidas pela Mesa da 
Misericórdia, muitas, noutros tempos, haviam sido administradas pela 
Camará.(2) E algumas delas funcionaram como casas de recolhimento para 
velhos ou inválidos e albergues para viandantes. Os hospitais de Pocama-
dor, ao fundo da actual Pua dos Caldeireiros, e o de Santa Clara, na 
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Rua dos Mercadores, ainda em 1589 destinavam parte das suas rendas aos 
peregrinos.(3) E em 1Ó00, o hospital do Espírito Santo de Miragaia 
continuava recolhendo peregrinos e obrigava mestres de navios e pilo
tos que, por desventura e velhice, caíssem em pobreza. Aí também se a-
colhiam as viúvas dos mareantes.(k)Embora a Câmara como tal nada tives
se a ver com a administração da instituição, foi em plena sessão de Ve
reação que os Procuradores do P0vo se opuseram terminantemente à sua 
alienação em favor dos religiosos da Santíssima Trindade. 

Portanto, o problema da assistência na velhice não era alheio à 
sensibilidade da época. Mas escasseavam os meios. Sobretudo faltava a 
consciência de que a solução passava por um plano global dirigido pelo 
Estado ou pelo Município. Quando apareciam as instituições para tal ta
refa vocacionadas, a sua criação partia das próprias corporações de o-
fícios ou de organizações de caridade. Acrescente-se, no entanto, uma 
excepção: o hospital de S, Lázaro permaneceu até ao século XVIII sob 
a direcção directa da Câmara a qual elegia o seu Provedor, normalmente 
pessoa de qualidade e abonada de bens para poder dispender alguns na 
gestão do estabelecimento. A assistência médica era assegurada pelo 
físico da Câmara.(5) A excepção explica-se: da lepra havia a consciên
cia de ciue constituía uma chaga social. 
2. A criação dos enjeitados 

2 . 1 - 0 papel da Câmara 

0 abandono de crianças recêm-nascidas, indesejadas ou inconveni
entes, junto dos portais das Igrejas e Conventos ou em lugares onde a 
caridade pública facilmente as descobrisse tornou-se uma prática lasti
mosa cujas origens não parece fácil de determinar. 

Durante séculos, a responsabilidade da criação de tais crianças 
chamadas "enjeitadas" recaiu ouase exclusivamente sobre as Câmaras. Ao 
oue parece, à medida que iam sendo fundadas as Misericórdias, tal so
licitude passava para a respectiva confraria.(6) 

No P0rto, a criação dos enjeitados foi um serviço público que con
tinuou pertencendo à Edilidade, mesmo depois da fundação da Misericórdia. 
Aliás, os alvarás régios de 22 de Agosto de 16.5̂  e 22 de Dezembro de I656 
confirmam a obrigação das Câmaras em matéria de Expostos.(7) 



-891-

E ouando em 1686 a Misericórdia do Porto foi encarregada desse 
serviço social, à Câmara foi deixado o 6nus de pagar as despesas decor
rentes. (8) 

Para cobrir tais gastos, o Pei permitiu,por volta de 1537,que par
te da renda da Imposição do Sal a eles fosse afectada.(9) 

2.2 - Verbas dispendidas e número de enjeitados 

Mas ou porque aumentasse o número de expostos ou porque as ren
das à sua criação destinadas diminuíssem, a Câmara via-se em grandes 
dificuldades para fazer face às despesas, não obstante os 20S000 reis 
anuais que, à volta de 1590, o Bispo da Diocese oferecia para esta obra 
humanitária.(lO)Muitas vezes era preciso lançar mão das receitas con
celhias, sempre curtas para ar necessidades ordinárias. Assim aconte
ceu em I59O, ano en: nue pelo menos 11 crianças foram criadas exclusiva
mente à custa das rendas da Câmara, para além das que eram socorridas 
por outra via.Aliás, o facto de nesse mesmo ano o Senado ter redido ao 
Pei permissão para retirar 408000 do Cofre dos Crescimentos das Sisas, 
permite concluir que muitas mais crianças eram assistidas.(11) 

Dois anos depois, o Soberano, a instâncias do Concelho, fez pro
mulgar uma provisão pela aual concedia à cidade licença de extrair do 
dito Cofre 100S000 reis anuais para prossecução do piedoso criandá-
rio.(12) 

Depressa esta quantia se mostrou insuficiente. A falta de dinheiro 
ou o atraso nos pagamentos prejudicava a criação dos expostos pois as 
amas, sendo geralmente mulheres pobres, não dispunham de meios para os 
alimentar convenientemente se não recebessem o magro subsidio oue por 
cada criança lhes era atribuído.(13) 

Por isso, em I60A, o Pei fez aumentar em $0% a "esmola" a reti
rar do Cofre» elevando-a para 150Î000 reis.(14) Neste valor se manteve 
durante vários anos. Teoricamente aquela importância dava para criar 
50 enjeitados. Mas o seu número ia crescendo: assim em l6l? constatava-
-se que o total dos expostos era de 73, (15) pelo oue se tornou necessá
rio um reforço de 698000 reis que o Pei autorizou. E em I6l8, os Verea
dores cueixavam-se de one os enjeitados iam em grande crescimento e não 
bastava já a quantia estipulada Pelo Pei em l6o4.(l6) 
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A partir de 16.22,dos Livros de Despesa do Cofre dos Crescimentos 
deixam de constar verbas para os enjeitados. A explicação é simples: 
todo o dinheiro disponível era canalizado para as Armadas. 

Que aconteceu então aos enjeitados? 
Naturalmente continuaram a ser criados. Mas foi preciso imaginar 

outra fonte de subsidio, a qual se apresentou óbvia ao espírito dos 
Vereadores: as "esmolas" dos rendeiros. 

De facto, nesse mesmo ano o total daquelas "ofertas" subiu subs
tancialmente como se poderá ver no gráfico da página 999 e, a partir de 
então, quando a afectação daquela receita nos foi conservada na docu
mentação, a menção dos enjeitados é apresentada repetidamente. 

As despesas com a sustentação desta obra pia não pararam de cres
cer. Em l623 dispenderam-se 32^$934.(l8) Em 1624, os gastos subiram para 
359S595» verificando-se :um défice que a Câmara tentou colmatar recorren
do aos tíofres municipais.(19)Vários testemunhos coincidem na afirmação 
de que os enjeitados continuavam a aumentar e era difícil sustentá-los, 
morrendo alguns ao desamparo.(20)Em 1629, para aí foram canalizados 
330'3000 reis. (21) e em I63O um pouco menos: 295S678.(22) 

A única explicação aceitável para o aumento das despesas ê o do 
correspondente acréscimo do número de crianças a tratar. Mas o cresci
mento dos enjeitados não foi uniformemente progressivo conforme se po
derá ver pelo quadro seguinte: (23) 

Ano Total crianças Rapazes Meninas 

1617 73 
16?3 123 S7 66 
1624 132 73 59 
1626 hl 17 30 
1631 92 h3 49 

Infelizmente nao encontramos outros dados numéricos. 0 recurso 
aos livros de Registo Paroquial, série de Baptismos, não se mostrou 
conclusivo* Embora os assentos dos enjeitados não sejam de difícil des-
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coberta, o seu número aprescntase aí diminuto, sendo por isso inacei
tável como fonte idónea. 

Quanto ao anode l6p6, ceio explicar o decréscimo brusco? Deveremos 
aceitalo como real? Talvez não, visto nue nas informações sobre as da
tas dos pagamentos faltam os meses de Agosto, Setembro, Outubro, No
vembro e quase todo o de Dezembro. 

Uao nos foi possível elaborar uma relação mensal das crianças en
contradas pois a fonte apenas nos fornece o tempo de pagamento às amas 
e não o dia em nue foram enjeitadas. 

2.3  A organização do serviço 

Embora pareça remontar ao século XII e a Lisboa o mais antigo hos
pício português para enjeitados,{?k) não se conhece nenhum instituto se
melhante, no Porto, antes da fundação da Casa da Poda na hua das Flores, 
em 168?. (2L"') 

Isso nao ouer dizer que o serviço dos enjeitados não apresentasse 
U'mínimo de organização. 

Assim, desde 1535 havia uma individualidade encarregada de reco
lher os enjeitados a nue se chamou "pai dos meninos".(26 ) Ko período que 
nos ocupa a esse oficial eleito pela Câmara chamavase "pai dos enjei
tados" e as suas funções consistiam em administrar o dinheiro oue lhe 
era entregue para a criação das crianças abandonadas. 

A recolha dos desamados rebentos era feita por uma senhora a ouem, 
por paralelismo, se chamava "mãe dos enjeitados".(27) Era ela quem os 
apresentava na Sé para efeitos de baptismo c froouentemente e]a própria 
servia de madrinha. A documentação mostranos ainda que, pelo menos no 
caso de Domingas Gonçalves, era a pessoa nue mais lutava para nue aos ■ 
bebés e suas amas não faltassem condições mínimas. 

Assim, em Julho de I606, não tendo ainda sido pago o subsídio às 
amas, a mae dos enjeitados recorreu dramaticamente ao Governador da Re
lação para nue fizesse descongelar as verbas pois, pela falta de dinhei
ro "perecem as criansas a fome e as amas que as trazõ e crião as tornão 
a largar por lhe não pagara e ella suplicante ora tem sinco em sua caza 
pêra dar a criar as quaes lhe não quero aseitar por não aver dinheiro 
pêra lhe ser pago e perecem totalmente'.' (28) 
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Pressões semelhantes devem ter sido exercidas por mais que uma vez 
pela dedicada senhora. 

Recolhidas as crianças e baptizadas sub conditione eram entregues 
a amas, não forçosamente casadas, as quais recebiam 3$000 reis anuais 
por cada criança e mais 20 reis por cada dia de leite quando dele os 
bebés necessitavam. 0 máximo de dias de leite aue vimos pagos pela ali
mentação da uma criança foi de *+&. (29) 

A mãe dos enjeitados, por seu turno, recebia 73000 reis de venci
mento anual.(30) Surpreendentemente quem aceita a criança e assina nos 
livros da Câmara não c sempre do sexo feminino. Muitas vezes ou 6 um 
horaern o responsável pela criança ou se indica,a seguir ao nome da ama, o 
do marido. A informação repetida sugere-nos que,em certos casos, talvez 
muitos, era o casal cono tal que assumia a obrigação de cuidar da cri
ança. 

Os enjeitados, em princípio,permaneciam junto da ama durante os 
primeiros 7 anos de vida, os ouais completados, se dava a criação por 
finda. Excepcionalmente, durante o período da criação,uma criança podia 
ser retirada de uma ama para se entregar a outra. 0 facto aparece-nos 
documentado sem nue para ele se apresentem razões claras.(31) 

Qual o destino destas crianças? Seriam encaminhadas pela Miseri
córdia para qualquer ofício ou recebidas em casas mais fartas para tra
balhos domésticos? Ignoramos. 

Estudos feitos para o caso da cidade francesa de lyon mostraram 
que das crianças enviadas pelos pais para o campo a fim de nele se cria
rem, metade jamais regressaram à cidade. S ouanto às crianças abandona
da;: em Paris, recolhidas por um organismo oficial dependente do Hôpital 
Général, pelo menos J/k morriam antes dos cinco anos de idade.(3?) 

Passar-se-ia o mesmo entre n&s? Ê provável mas a documentação com
pulsada não nos permite ir mais longe. 

Os contactos com as amas eram estabelecidos através da mãe dos 
enjeitados. Ê curioso nue as mulheres que se encarregavam da criação 
nao eram todas residentes na cidade mas no Termo e até fora dele.Assim, 
das amas conhecidas em 1623, 31 moravam no Concelho da Feira (freguesi
as de Lourosa e S. João de Ver são as mais citadas), a mais de 20 Kms; 
11 eram de Gondomar e Rio Tinto. Apenas 36 eram da cidade. E em 1Ô24, 
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5^ eram do Concelho da Feira, 12 de Gondomar e Rio Tinto e apenas 4? 
da cidade .Aparecer: ainda algumas de Vila Nova e do Concelho de Gaia 
e uma ou outra de muito mais longe: Vila Boa de Ouires e S. João de 
Boelhe, distantes cerca de hO Kms. Em 1626, a predominância vai para 
o Couto de Avintes de onde eram originárias I3 das amas. Em I63I con-
firma-se uma certa tendência anterior para aumento das amas moradoras 
nas freguesias do Julgado de Gaia. 

Quanto ao local onde eram abandonadas as crianças, as informações 
são quase inexistentes. Apenas conhecemos dois casos: o de um abandono 
junto â Ermida de Nossa Senhora da Graça e outro à entrada da porta de 
Cimo de Vila.(33) 

Portas da Cidade e portais dos templos: cremos terem sido os sí
tios preferidos para o depósito dos inocentes cujos pais os não dese
javam ou os nao podiam criar. Para além da discreção do lurar, alguns 
preferiam o silêncio da noite para se livrarem de suas crias.(3k) 

No conjunto, o esforço desenvolvido pela Câmara para socorrer es
tas vítimas indefesas da desumanidade dos progenitores merece o nosso 
apreço. A carência de meios mostra-se cuase tão aflitiva como a cons
ciência da necessidade e do dever de as não deixar morrer.(35) Ë sin
tomático e bem sugestivo do espírito que animava os Vereadores o facto 
de, em 1625, apôs se terem esgotado todas as verbas disponíveis,(36) o 
Senado nao hesitar em empenhar uma salva de prata a fim de angariar 6$000 
reis para tentar salvar duas crianças.(37) 

2.h - Os enjeitados do Termo 

E quanto aos enjeitados do Termo? Como eram sustentados? 
As Ordenações prescreviam que nos lugares oue não tivessem rendas 

suficientes se lançasse finta pelos moradores para essa obra.(38) 
E de presumir,pois, cue essa fosse a via normal. 

Mas, em I6I7, o Corregedor da Comarca do Porto, Lopo Dias de G6is, 
pretendeu que as receitas das coimas e condenações dos Concelhos do 
Alfoz revertessem a favor da criação dos respectivos expostos. 

Os Vereadores não aceitaram a decisão do magistrado e agravaram 
para a Relação cuja sentença manteve o costume tradicional de as coi
mas e condenações dos concelhos do Termo reverterem em favor da Cidade. 

(39) 
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Para além da Sentença final, parece interessante analisar a ar
gumentação utilizada pela Car.iara Para continuar a receber as referi
das rendas. Mais do que insistir na lei e no costume, os Vereadores 
preferiram defender o recurso às fintas por uma razão pragmática: ê 
que se os enjeitados do Termo fossem criados à custa dos rendimentos 
concelhios, depressa o seu número duplicaria, como vinha acontecendo 
na cidade. Pelo contrário, sendo obrigados a contribuir para a sua 
criação, os moradores dos lugares exerceriam vigilância sobre as grá
vidas e auxiliavam os quadrilheiros a descobrir onde paravam os frutos 
de seus ventres. Dessa forma controlava-se o número de enjeitados. 

Independentemente do oportunismo do raciocínio da governança, g 
bem possível que nos meios pequenos o controlo popular decorrente do 
próprio convívio evitasse ou dissuadisse fortemente o abandono de cri
anças. 

Por outro lado, fica por provar se algumas das oue eram expostas 
às portas dos conventos ou nas entradas da cidade não eram geradas por 
moradores do exterior,(kO) 

3 - A defesa da saúde pública 

Poderá parecer um exagero anacrónico falar-se da defesa da saúde 
pública nos séculos XVI e XVII. Mas não ê. 

Efectivamente, depreende-se com facilidade da documentação que o 
Governantes, tanto a nível central como local, possuíam a consciênci 
de que a enfermidade e a epidemia poderiam ser evitadas ou, pelo menos, 
atenuadas se se implementassem determinadas medidas de higiene e de pré 
venção. Ê verdade que os condicionalismos das cidades favoreciam a pro
pagação de doenças: promiscuidade dos moradores, esgotos inexistentes 
ou de vasão defeituosa, formação de esterqueiras, lançamento de imundí
cies e dejectos para a rua, abertura de poços e fossas em proximidade 
perigosa (kl) e, no caso do Porto, ruas estreitas e sombrias e, para 
cúmulo, o rio da vila, riacho que atravessava a cidade ao meio para cu-
jo^leito débil se atiravam porcarias de variada espécie - a oue Maga
lhães Basto chamou a "cloaca maxima" da cidade.(kZ) 

Mas, valha a verdade, os Oficiais da Câmara não olhavam tais des
mandos como uma fatalidade a que não se pudesse pSr cobro.Pelo contra-

s 
a 
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rio,ao longo do tempo anui estudado foram sendo decretadas medidas anti-
poluidoras a que o insigne higienista Picardo Jorge chamou "código a-
breviado de prescripções sanitárias"(43) 

Que medidas? 
Poderemos agrupá-las em 3 grandes capítulos: 
-higienizaçao e limpeza da cidade; 
-sanidade dos produtos alimentares; 
-eliminação de possíveis causas directas de doença. 

3.1- Higienizaçao e limpeza da cidade 

3»1»1- Pemoção de lixos e estercos 
0 Porto não seria certamente uma cidade limpa.Mas não era 

por falta de acórdãos que a sujidade e a imundície se espalhavam.Assim, 
em I567 foi apregoado cue nenhuma pessoa trouxesse os seus porcos pe
las ruas devido â muita porcaria que faziam,aos maus cheiros cue provo
cavam e,sobretudo,à sua capacidade destruidora a qual poderia causar 
danos apreciáveis nas calcadas e nas bases dos muros e muralhas.(4M A 
proibição não era nova e durante o período aqui estudado foi recuperada 
e reapregoada pelo menos mais 5 vezes : 1 "590,1591,1593,1639 e l640.Nem o 
facto de os meirinhos e seus homens poderem matar em proveito próprio 
os cue achassem vagueando e a multa de 500 reis a pagar pelos donos,se 
identificados,terá reprimido o péssimo costume.(45) 

Aliás,uma estranha indiferença ou até talvez conivência dos mora
dores favorecia a transgressão.Em 1639 censuram-se os agentes da ordem 
por não cumprirem o acórdão na sua integridade.E confere-se ao povo,em 
geral,o direito de abater os animais oue passeassem fora dos enxidos 
dos donos. (46)Mas a insistência no apregoar da lei no ano seguinte e 
em muitos outros,para além de 1640,garante-nos oue dificilmente o gros
so da população se decidiu a obedecer às prescrições da Câmara. 

Talvez nos console um pouco saber que as mesmas resistências en
frentavam outros Municípios,dentro e fora do Reino.Assim,Por exemplo, 
em Valladolid,entre 1573 e 1591 tais proibições foram formuladas cin
co vezes.(47) 

Quanto ao lançamento de imundícies e dejectos para a Rua,as postu
ras de 1587 apenas obrigam as donas de casa a gritar 3 vezes "água vai ! » 
antes de,de dia ou de noite,os atirarem Pela janela fora.(kS) A lei,mais 
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que velar pela limpeza comunitária,visava proteger a integridade in
dividual.Por isso,previa indemnização em favor do desafortunado tran
seunte que fosse atingido pela carga mal cheirosa - indemnização que 
seria estipulada por quem de direito independentemente da multa previs
ta para a infracção. 

Mas,em l626,a mudança de mentalidade e da consequente legislação 
ê,de algum modo,perceptível:proibe-se o despejo de "agoa de noite por 
ser immunda e de mao cheiro».(^9) Alias,já em 1620 as tripeiras haviam 
sido impedidas de lançar para a Rua as águas de suas lavagens.(50) 

Nestas coisas,o importante era a educação do gosto popular pela 
limpeza pública.Mas isso era coisa que não existia.Por exemplo,antes 
de se repararem os açougues da cidade,em 1587, verificava-se que não 
faltava quem deles se utilizasse como privada.E depois do conserto, 
julgou-se necessário obrigar o ultimo marchante oue saísse a fechar bem 
à chave o açougue para que tais práticas e "outros imsulltos de pou
co serviço de ^eus" não se continuassem.(51) 

Tal constatação causar-nos-á espanto?Talvez não! Basta olhar pa
ra o que se passa hoje.passados certa de k séculos,não obstante os mei
os de mentalizaçao e de persuasão de que se pode lançar mão! 

As ruas da cidade nao apresentariam,pois,o ar limpo que certamen
te os mais evoluídos desejavam.Mas não esqueçamos que elas eram diaria
mente percorridas por animais que não buscavam sítios escusos para se 
libertaram das matérias orgânicas rejeitadas pelo organismo. 

Aqui exalem surgiam montureiras.Nos primeiros tempos,não encontra
mos legislação tendente a evitá-las.E quanto à sua remoção,a primeira 
preocupação parece ser a de evitar que as calçadas se danificassem.As
sinam 1593,proibem-se os carreiros de utilizar sachos pequenos na re
moção do esterco das ruas mas deixa-se-lhes completa liberdade se 
usarem enxadas grandes.(52) E s t e cuidado,aliás,muito legítimo,jamais 
deixará de interessar os governantes.A recolha do lixo não deveria dani
ficar as ruas públicas e abrir nelas covas que,além de dificultarem o 
trânsito de carros e carroças,complicavam o dos peões sobretudo na épo
ca das chuvas,quando a água se empoçava. Por isso,em 1634,0s A i m o t a c é s 

sao encarregados de vigiar para Çue os carreiros "que costumão andar 
apanhando o lixo na cidade- tapem todas as covas que fizerem,prendendo-
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os,se desobedecessem.(53) 
0 importante ê assinalar oue,neste domínio, se evoluiu e se pro

grediu:em agosto de 1613,pleno verão,havendo gá a consciência de oue 
as "esterqueiras,pelo mau cheiro"que delas resultava,podiam causar 
enfermidades e doenças,proibese a sur formação nao só em lurares pú
blicos mas até nas mesmas casas particulares.Tais servidões deviam ser 
depositadas nos "lugares deputados nue pêra isso avia". (5'}) A existên
cia de sítios adequados pars arrumação de imundícies era urv. pass0 im
portante para a efectivação da limpeza e higiene públicas e supõe um 
progresso de mentalidade que parece pertinente realçar. 

E evidente que as montureiras nao acabaram.Mae,em l6l6 verifica
se novo progresso: a remoção dos estercos passa a ser autorizada ape
nas durante a noite,até às cinco horas da manha. ■ Quatro anos depois, 
liberalizavase um pouco mais o horário próprio para a rrcolhardas 6 da 
tarde às 6 da manha.(55) 

Has em I628 a legislação avançou mais,reforçandose a exigência: 
foi,de novo,proclamada a proibição de se formarem esteroueiras quer 
dentro da cidade quer junto aos muros da parte de fora.E o horário da 
remoção foi,mais uma vez,restringido:apenas da meianoite ao romper 
ca manhã,com pena de 2S000 reis, de oue metade podia reverter a favor 
de qualouer pessoa do povo oue quisesse acusar. Ao mesmo tempo,proibia 
se a passagem de imundícies pelo ^ostigo de Santo Elói e pela Porta 
de Carros,numa tentativa de manter dignos e limpos os acessos â cidade. 
(56) ,, . ~ 

iJas as oposições a vencer eram muitas e,as vezes,davase um passo 
atrás:lS dias depois da aprovação dacueles acórdãos permitiuse aue os 
lavradores pudessem retirar durante o dia,das casas particulares,os es
tercos menos imundos.(57) 

Na falta de infraestruturas de esgotos,o papel dos lavradores do 
Termo deve ter sido bem útil à cidade e proveitoso para a fertilização 
dos seus campos. 

3.1.2  0 problema do Hio da vila e dos pelâmes 

Já afirmámos atrás oue o riacho que atravessava a cidade no sen
tido nortesul,conhecido cono Rio da V n a funcionava como depósito de 
lixos de toda a espécie e constituía foco de epidemias.0 ribeiro,cor
rendo a descoberto era "causa daver muitas parlezias e doenças comta
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giozas de que se seguiam muitas mortes..." (58) Ê notável que já em 
l6l3,a Vereação possua a consciência,ainda que talvez pouco rigorosa, 
dos prejuízos que tal curso de água acarretava para a saúde pública. 
Além disso,sabia-se que a "indústria" de curtumes situada nos pelâmes 
da Kua do mesmo nome e na vizinha do Souto,era poluente,trazendo conse
quências negativas do mesmo género. 

Independentemente das questões de saúde pública,tanto as montu-
reiras do Rio da vila como o lixo e maus cheiros dos aloques dos surra-
dores de peles, constituíam uma chaga e impediam a cidade de apresentar 
aspecto limpo e nobre como se desejava.Aliás,as queixas tanto dos mora
dores mais destacados como dos forasteiros eram unânimes em considerar 
que aquelas duas realidades prejudicavam a imagem da cidade e contra
diziam a sua nobreza. Repare-se na ligação estabelecida conscientemente 
entre os dois conceitos de nobreza e de limpeza. 

Impunha-se acabar com essas duas nódoas.Os Vereadores bem o tenta
ram: a fim de mais persuasivamente apresentarem o problema ao Rei,convo
caram uma Junta de médicos os quais não podiam deixar de atestar que 
dali nasciam perigos para a saúde pública. 

Apoiados no parecer dos médicos,solicitaram ao Monarca que desse 
autorização para cobrir o % o e ordenasse que se extinguissem os pelâ
mes dentro de muros. 

Ignoramos o teor da resposta do Rei.Mas,se existiu,nao foi posi
tiva.De resto,o ribeiro nao foi coberto senão no séc.XIX.E quanto aos 
pelâmes,conhecendo nôs a força da C o r p o r a çã 0 dos ^apateiros,directamente 
interessada neles, acreditamos que esbarraram com a oposição dos mes
teirais. 

Assim sendo,a Câmara não podendo impedir que o Kio continuasse 
servindo de lixeira pública,procurou travar com medidas pontuais,o agra
vamento do mal.Talvez assim se devam entender as proibições de lavar 
bacalhau ou outro peixe salgado bem como raias,nesse Rio e no de S.Pe
dro. (59) 

Mas o reconhecimento de que no riacho se depositavam lixos varia
dos,estará no facto de,em 1628, se ter determinado que a remoção das 
suas^imundícies se fizesse apenas de noite,entre as 22 horas e as if da 
manha.(59A) 

0 afã de limpeza incidia sobretudo nos sítios mais frequentados. 
/ r 



-901-

Talvez una certa preocupação de imagem da cidade tivesse levado o Juiz, 
Vereadores e Procurador a cuidar de preferencia dos pontos de ingresso 
e saída da urbe. Assir,,em 1606 proibiu-se a venda de peixe seco e sar
dinha fora da porta da Ribeira porque tal prática prejudicava a "limpe
za e a policia " urbanas. (60).Cp mesmo modo e pelas mesmas razões inter-
ditou-se em l6l6 a lavagem de sardinha fora da ^orta do Olival.(6l)Ali
ás, já em 1591 se declarara o cais da Ribeira lurar impróprio para de
pósito de lixo.Certamente para evitar a sua acumulação, os Oficiais man
daram oue se abrisse o "postigo da limpeza que esta no cais".(62) Igno
ramos de que postigo se tratava. 

Em dias festivos,as ruas mais movimentadas eram submetidas a cui
dados intensivos de vassourarão menos pela procissão do Corpo de ^eus 
as ruas do percurso eram limpas com minúcia.(63) 

3.1.3 - Limpeza de Fontes e Chafarizes 

0 bom estado de conservação das fontes e chafarizes mereceu perma
nente atenção do Senado,não só no tocante à estrutura da construção,co
mo veremos,mas também no concernente à limpeza.Nesse aspecto nota-se 
grande paralelismo entre as funções dos seis jurados das cidades fran
cesas de "bourgeoisie",como lhes chama Roland Mousnier das cuais Bor
déus aparece como paradigma ,(64) e as da governança do Rorto. 

Já vimos cue o serviço de limpar fontes e chafarizes era adjudi
cado anualmente a quem melhores condições oferecesse,preferindo-se mais 
tarde pagar salário fixo a um o]heiro.(65) 

Para além disso,periodicamente eram apregoados nos lugares públi
cos os acórdãos novos ou renovados,no sentido de levar a população a 
manter e a velar pela pureza e sanidade das águas que bebia.Assim,em 
1587 proibiu-se sob pena de 1S.000 (e 1S500 se a transgressão fosse noc
turna) a lavagem de roupa ou outra coisa nos chafarizes e fontes.A de
terminação devia entender-se não so nas pias onde caía a água mas ao 
longo da sua canalização.Pretendia-se preservar a água de inquinaçÕes 
malsãs e também "evitar sugidade".Ror isso,o único sítio permitido pa
ra execução de tais trabalhos eram os rios públicos.(66) 

0 acatamento das leis promulgadas pela Câmara nem sempre era per
feito. E os^meios de vigilância de que se dispunha nem sempre eficazes. 
As vezes nao chegava a vigilância e a prevenção da transgressão.Era 



-902-

necessário estar alerta contra os que,por brincadeira de mau gosto ou 
por instintos perversos,destruíam as canalizações ou destapavam as ar
cas de água,facilitando,desse modo,as hipóteses de conspurcação.Tal su
cedeu,por exemplo,em 159^ com o Chafariz da Sé (67) e era 1639 com o de 
S.Sebastião.(68). 

Mas nao era apenas o lavar roupas ou utensílios de cozinha que a-
tentava contra a higiene e limpeza das fontes.Havia quem não se coibis
se de nelas escamar peixe ou lançar imundícies.(69)Pelos vistos,até a-
nimais mortos se atreviam a atirar para os tanques públicos.(70) 

Contra estese outros atentados a Câmara tpv? aue se o™^Q^v„» T„T 
gamos poder afirmar que,ao menos entre a classe dirigente,existia uma 
noção,ainda que nao muito rigorosa,dos perigos que da ingestão de água 
inquinada poderiam resultar para a saúde pública.«ecorde-se que os mé
dicos de 1622 atribulam a origem de apoplexias,mortes súbitas e outros 
danos padecidos por pessoas e animais ao consumo da água de Mijavelhas, 
cuja poluição resultaria do remolhar do linho produzido pelos lavrado
res locais. (71) 

E em 1594 declarava-se na Gamara que no Porto havia muitas fontes 
mas minguava a água boa para se beber.(72) Abundância de água e multi
plicidade de fontes nao era,pois,sinónimo de fartura de água potável.Daí 
os esforços da Câmara para abastecer a cidade do precioso líquido a que 
abaixo nos referiremos. 

3.2 - Sanidade dos produtos alimentares 

Num dos nossos primeiros trabalhos de investigação histórica ti
vemos oportunidade de evocar a vigilância exercida pelos almotacés so
bre o estado de conservação de certos alimentos : carne de porco suspei
ta, centeio meio aprodecido foram objecto de sucessivas reprovações dos 
Oficiais da Câmara.(73) Iguais preocupações de sanidade e higiene po
derão encontrar-se nas rejeições de carne de ovelha e de cabra a que 
atrás nos referimos e na obrigatoriedade de utilização do Matadouro pa
ra abate de? carnes 0 

Outros exemplos foram citados dos quais ressalta a preocupação 
da Câmara pelo estado de conservação dos alimentos ingeridos.Mas não 
nos iludamos.Foram igualmente consumidos alimentos em estado mais do 
que duvidoso:em l639 o bacalhau "podre" de Gutierres Ferreira e de Ro 
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berto Pampeam não deixou de ser vendido e de pa^ar a respectiva redízi-
ma.(7^)E em 158^ o arroz que António Fernandes manifestou à Alfandega 
logrou obter um abatimento fiscal porque parte dele vinha "podre".(75) 
Não consta que fosse obrigado a deitá-lo fora. Ou será que a palavra 
"podre" nao encerra significado tao forte quanto possamos pensar e foi 
utilizada apenas para obter descontos fiscais? Não cremos. 

Pensamos que as autoridades urbanas se achavam predispostas a re
jeitar os alimentos que nao oferecessem condiçSes de salubridade.Mas 
nem sempre se usou de rigor radical talvez porque era difícil determi
nar com exactidão a fronteira entre o que era realmente danoso e aqui
lo sobre cuja nocividade não havia mais que suspeita. 

Para além da fiscalização dos géneros alimentícios,a Camará deu 
mostras de exigência de higiene no modo como os produtos eram postos 
à venda:assim,as frutas e hortaliças deviam ser expostas em bancas.E 
os cereais deviam ser colocados em gamelas e cestos apoiados em pés de 
k palmos de altura.A motivação do acórdão é expressa no próprio texto: 
razoes de limpezae porque assim se fazia no Terreiro de Lisboa.(76) 

aremos poder situar na mesma ordem de preocupações a interdição 
imposta as medideiras e padeiras de criarem porcos em casa (77) bem 
como a exigência aos taberneiros de utilizar um pano lavado sobre as 
gamelas em que colocavam as medidas de vinho e o uso obrigatório de um 
funil com ralo.(78) 

3.3 - Á profilaxia da peste e dos surtos epidéznicos 

Finalmente devemos considerar um outro serviço de grande alcance 
que fluía dos poderes e deveres da Camarata prevenção da peste e dos 
surtos epidémicos. 

A prevenção realizava-s,e antes de mais e em sentido lato atra
vés de uma política de aprovisionamentos abundantes e variados e a Pr e_ 
ços razoáveis.Entre os géneros de oue a cidade procurou estar sempre 
abastecida,o paS,como vimos,figura em lugar de destaque.Uma população 
bem alimentada resistiria melhor aos contágios doentios. 

Mas a prevenção oue anui desejamos focar era aouela que,através 
de várias medidas,procurava impedir oue a população urbana e a do Ter
mo fosse afectada por epidemias e surtos pestíferos. 

^uais foram essas medidas?t<!ual a sua natureza? 
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Talvez seja pertinente distinguir,antes de mais,entro medidas 
de implementação permanente e aquelas que eram decretadas pontualmente 
para combater qualquer rebate específico. 

3.3*1 - Medidas de implementação permanente 

2ntre as primeiras,deveremos referir prioritariamente as insti
tuições destinadas à defesa da saúde colectiva.Assim se nos apresentara 
os cargos de ^uarda-Mor da SaU(}e e outros sobre os quais nos debruça
mos em capitulo anterior.Para além disso,a Câmara dispôs quase sempre 
de pessoal técnico contratado cuja acção incidia sobretudo na Srea 
de combate às epidemias.Referimo-nos ao fisico e ao cirurgião munici
pais. 

•Por outro lado,funcionou permanentemente uma rede de informações 
de que a Cidade do Porto nao era,porventura,mais que um elo.De facto, 
tanto as repartições centrais de Madrid e de Lisboa como as Câmaras do 
Reino e atê magistrados de carreira procuraram informar-se mutuamente 
das notícias que corriam.Algumas eram falsas e nao passavam de boatos 
mas a prudência mandava que todas se tomassem a sério(e em caso de dú
vida se averiguasse o que havia ao certo)e se retransmitissem.Por exem
plo,em l6l2,a Câmara de Lisboa escrevia à do Porto informando que,na 
capital,corriam vozes acerca de rebates de peste no litoral galego, 
mas a notícia necessitava de confirmação. Logo a Edilidade portuense 
se dispôs a averiguar a verdade,solicitando às congéneres de Viana e 
de Caminha tratassem de saber se o boato era ou não de aceitar. 

Felizmente,desta vez,a notícia era falsa.Disso se deu conhecimen
to.Mas o que importa salientar é que o sistema de informações^dirigi
do pela Corte,funcionava razoavelmente,sendo-nos possível elaborar 
um quadro geral das notícias que sobre o assunto chegaram à Cidade e 
à Câmara do Porto,no decorrer do período aoui estudado. 

As repartições centrais de Madrid e Lisboa concentravam as infor
mações e difundiam-nas rapidamente.A cidade do Porto deve ter funcio
nado como ponto intermédio e retransmissor das notícias para as vilas 
vizinhas,de laneira mais frequente que aquela que nos aparece documen
tada. 

Mas nao era só da capital que as notícias chegavam.A Câmara de 
Viana e pessoas particulares canalizaram uma parte importante das infor 
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mações,nomeadamente quando os surtos se manifestavam no interior mo 
Reino. 

Mas se o mal eclodia na area do T e r m o da Cidade,a Câmara apres-
sava-se a comunicar o facto ao Rei não apenas pela obrigação de man
ter informadas as^repartiçoes centrais,mas certamente porque necessi
tava de autorização para dispor de verbas do C0fre dos Crescimentos 
para ajuda dos lugares e pessoas atingidas. 

Lembre-se,uma vez mais,que,às vezes,por razões políticas e tal
vez de funcionalidade e eficácia, o Governo Central preferia contactar 
directamente com o Governador da Relação e com o C o r r e g e d o r d a Comarca, 
subalternizando a Câmara,com grande desprazer desta,pois era a ela que 
tradicionalmente competia superintender nos assuntos de saúde e organi
zar a prevenção adequada. 

Nos anos trinta do século XVII,como se poderá ver pelo quadro da 
£L.919, diminuíram drasticamente as notícias sobre rebates de peste tan
to procedentes do interior do Reino como do exterior. 

A constatação corresponde à verdade factual ou resulta apenas do 
facto de nos faltar,entre 1629 e l633,a fonte privilegiada oue são os 
Livros de vereações? 

A circunstância de outras fontes se apresentarem igualmente omis
sas permite-nos aventar a validez da constatação.No entanto,em léjO-
-I63I Castela conheceu um grande surto epidémico,(79)tal como a Cata
lunha (80) e Milão.(8l) 

Quanto ao Porto e seu Termo,a última notícia de rebate remonta 
a I6I6 e a Matosinhos.E o seu período mais crítico ter-se-á situado 
precisamente na viragem do século,coincidindo com o surto conhecido 
por peste peouena,sem todavia ter atingido as proporções alarmantes 
de outros lugares da Península (82) ou simplesmente do Reino.(83) 

Tal nao quer dizer que o degredo de Valdamores não se apresentas
se quase permanentemente activo como local de quarentena das pessoas 
e mercadorias provenientes de terras suspeitas. 

Tudo quanto acabamos de escrever poderá ser melhor compreendido 
se atentarmos no quadro sinóptico que apresentaremos no fim deste capí
tulo . 
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As visitas de saúde aos navios 
Uma actividade que,segundo cremos,foi exercida permanentemente 

pelos Guardas-i-ores foi a visita aos navios e naus que ancoravam no Dou
ro provenientes do exterior. 0 rigor da averiguação sanitária dependia 
certamente de vários factores,entre os quais avultavam as circunstân
cias especificas de cada época,o porto de origem e as notícias sobre a 
sua sanidade. 

A visita era efectuada junto à bandeira da saúde,no ?eirao de Mira-
gaia(8A-) ou,quando os receios eram mais veementes,um pouco mais além 
defronte ao degredo de Valedamores. 

As perguntas dirigidas ao capitão da embarcação,sob a mediação 
do intérprete da língua respectiva, visava fundamentalmente obter a ga- i 
rantia de que as mercadorias do navio recêm-chegado bem como a sua tri
pulação não seriam agentes portadores do mal.Numa época em que as teo
rias aeristas e contagionistas da propagação da peste vigoravam,o con
trolo das embarcações constiuia momento fundamental na defesa e os es
quemas utilizados tem muitos pontos comuns com os seguidos no Mediter
râneo e era especial em Marselha.(85) 

0 teor da inquirição obedecia ao seguinte formulário: 
-quem era o Mestre da embarcação; sua naturalidade; 
-nome da nau e porto de matrícula; 
-lugar e tempo da partida; 
-pessoas que viajavam a bordo:númeroe nome ; 
-especificação da carga,respectivo dono e destinatário dela; 
-condições sanitárias do porto de origem; 
-percurso e escalas efectuadas; 
-contactos hipotéticos com moradores da cidade antes da realização 
da visita de saúde. 
As respostas do Mestre eram recolhidas pelo escrivão.0 médico 

da Câmara e,às vezes,o cirurgião assessoravam tecnicamente a visita.(86) 
No fim do exame,o comandante era obrigado a declarar,jurando pelos San
tos evangelhos,se todos os tripulantes se encontravam sãos ou não.(87) 

Os registos resultantes destas visitas constituirão teoricamente uma 
excelente fonte para o estudo amplo do comercio externo portuense»Na prá
tica, porém,não ê bem assim,porque,por um lado,perdeu-se parte significa-
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tiva dos códices;por outro,se cotejarmos os dados contidos nos nue so
breviveram com outras fontes coevas,depressa concluiremos que tais re
gistos estão longe de ser completos.Mesmo assim facultam-nos informa
ções de grande valor. 

3»3»2 - Medidas ocasionais 

Qualquer notícia chegada à cidade acerca de eventuais rebates de 
peste gerava movimentações e cuidados mais ou menos-severos conforme o 
grau de perigo que se atribuía ao surto anunciado pela informação.Displi
cência e leviandade nesta matéria não eram facilmente toleradas.A peste, 
"grande personagem da história de ontem" no dizer de Bennassar(88) incu
tia grande "nervosismo e pavor" (89)incompatíveis com negligências cul
páveis. 

Recordaremos,no entanto,que,em 1599,o Governador da Relação censu
rou vivamente os Vereadores por entender cue estes vinham encarando de 
ânimo leve o perimo de contágio cue então espreitava de todos os lados, 
nomeadamente de ^oinbra de onde os estudantes que regressavam tinham 
entrada livre na cidade. A crítica do Conde de Miranda reflecte bem a 
ansiedade e a angústia da população en geral:" a guarda da saúde desta 
cidade he a peor de todo o reino por culpa dos vereadores e dos que tem 
nome de guardas mores..."(90) 

Como veremos,embora exagerando,ao Governador assistia alguma razão 
para se indignar.A vigilância dos G u a r d a s_H o r e B e d o s Vereadores não se 
mostrava tão preocupada quanto o exigiam o medo e o pavor. 

Mesmo assim,durante todo o período,nomeadamente neste tempo em 
que "nao ficou cidade vila nem luCar donde não desse o mal da pestey(91) 
a cidade do Porto foi relativamente poupada. 

Mas no nosso entender nem o Padre agostinho «ebello da Costa nem 
o Doutor Ricardo Jorge têm absoluta razão ouando afirmam oue o mal não 
entrou dentro dos muros da cidade.(92)De facto,em Novembro e Dezembro 
de 1599 faleceram no degredo de Vale de Amores pelo menos 7 paroouianos 
de S.Nicolau (93) para além das 3 mortes repentinas ocorridas em Janei
ro de 1600 na Rua da Minhota.Acerca destes óbitos,os próprios médicos 
nao tinham a certeza de os atribuir a mal de "peste" por ausência no 
corpo das vítimas de sinais inequívocos. ( 9 W e qualquer modo,o oue nos 
parece verdade I que o mal nao se chegou a instalar,talvez porque ao 
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primeiro sintoma,as pessoas atingidas e hipoteticamente contagiadas 
eram conduzidas para o degredo. 

A s medidas pontuais decretadas para evitar o contágio e a propaga
ção apresentam,elas próprias^uma certa uniformidade diacrónica,de acordo 
cora a natureza e a localização geográfica do rebate. 

Assim,quando se morria de peste num porto marítimo con o qual o 
burgo mantinha relaçSes comerciais,a primeira acção era a de intensifi
car e aprofundar as visitas de saúde aos navios procedentes daí ou das 
suas proximidades. 

Se as pessoas e mercadorias vinham de lugares manifestamente atin
gidos pela peste,antes de se lhes facultar o ingresso,obrigavam-se a um 
período de quarentena no citado degredo.Tal prática é-nos abundantemente 
atestada nos fins do século XVI relativamente às embarcaçSes galegas. 

Nessa época,o rigor foi palavra de ordem.Vejamos alguns exemplos. 
Effl 8 de A b r i l d e i 5 9 7 í t e n d o c h e g a d o d a s A s t ú r i a s u m a z a b r a c a r r e g a d a d e 

ferro para o mercador portuense Domingos L o pes Vitória,submetido o Mes
tre ao inquérito habitual,declarou que naquelas paragens haviam morrido 
de peste 130 pessoas mas isso fora há mais de 3 meses e a crise estava 
já ultrapassada. 

Os Guardas-Mores,porém,não estiveram com contemplações.Deixaram 
desembarcar o ferro mas não os tripulantes aos quais deram ordem de não 
comunicar com ninguém da cidade. Ao cabo de 8 dias,não obstante nenhum 
deles apresentar sinais de doença,manteve-se a proibição de não lança
rem pés em terra.Pelo que Mestre e tripulação resolveram retornar ao por
to de origem,para o que foram autorizados a adquirir mantimentos na pas
sagem por S.João da Foz.Com uma condição imposta aos fornecedores : as moe
das com que pagassem deviam ser imediatamente desinfectadas com vinagre 
(95),costume que se usava em toda a Europa.(96) 

Quanto ao ferro descarregado,permaneceria alguns dias na praia sob 
a agua. 

No mês seguinte, a carga de uma pinaça procedente de Gangas,a saber 
ferro,breu,resina,papel,tábuas de barbeiros e mós,foi toda exposta ao 
ar a^fim d e s er "beneficiada-,com excepção do ferro que foi mergulhado 
nas águas fluviais,nas margens. 
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Mas como beneficiar o papel? 
Ê conhecido o medo que se tinha dos potenciais efeitos contagio

sos deste produto.For isso,a própria correspondência proveniente de zo
nas suspeitas era sujeita a controlo e desinfecção da o uai,como vimos, 
se responsabilizou em 1626 o Correio-Mor.(97)0 mesmo aconteceu em 16^7 
a quando da peste de Málaga:ordenou-se ao Correio-Mor do Reino que,in
do ao campo,desinfectasse com vinagre e fogo a correspondência proce
dente daquela região ,sem, contudo , lhe causar oualqu,er dano. (98) 

No caso acima referido de 1597,0 Procurador da Cidade entendia que 
o único beneficio aceitável era mergulhar o produto na água,folha a fo
lha,tanto mais que o papel era importado de França,onde se morria do 
mal! 0 mercador Domingos Lopes Vitória,por seu turno,preferia que o ar
tigo não fosse desembarcado e tentou responsabilizar os Guardas-:iores 
por perdas e danos que viesse a sofrer; Aoueles,porém,longe de se dei
xarem intimidar,ordenaram cue as folhas fossem expostas ao sol,no degre
do de "aldamores,resma a resma. 

-ai trabalho foi executado sob a vigilância de 2 mesteirais con
tratados para o efeito.A exposição ao ar era diária e a inspecção dos 
Oficiais da saúde freouente ,mas só ao fim de mês e meio,depois de se veri
ficar que os guardas continuavam sãos e incólumes,! cue se autorizou oue 
a mercadoria fosse a despachar na Alfândega.(99) 

Igual tratamento foi concedido ao mercador irlandês Pêro Porcell, 
procedente de Baiona:os panos que trazia a vender no burgo foram desen
rolados e expostos ao sol durante vários dias e noites.A0 fim de 10 dias, 
atendendo a que a roupa fora anteriormente,em Baiona,submetida a benefí
cio e como o guarda da mercadoria nao apresentava sinais de doença,pôde 
ser levantada.(ÍOO) 

Aos navios suspeitos era imposta a barreia expurgadora.João Fernan
des,de La Coruna,só depois de ter lavado o seu caravelao uma e muitas 
vezes e de ter passado 3O dias no degredo foi autorizado a partir.(loi) 

Procedimento mais radical adoptaram os governantes de Portimão em 
I626:fizeram queimar uma barca e toda a sua carga proveniente do norte 
de Africa onde,então,a peste flagelava.(102) 

Quanto à madeira e aduelas,importadas freouentemente da Galiza,o 
seu"benefício" consistia em mergulhá-las na água e expô-las,de seguida, 
aos raios do sol ardente e purificador.(103) 
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Mas,como disremos atrás,a quarentena purificadora não penava ape
nas sobre as mercadorias e os mercadores.Os passageiros não lhe escapa
vam.Em 1598,várias dezenas de marinheiros,carpinteiros.calafates,tano
eiros e suas famílias,naturais da Cidade e do Termo os quais regressa
vam de El Ferrol e de outros portos da Galiza onde haviam trabalhado, 
foram impedidos de entrar em suas casas antes de se submeterem ao de
gredo. Nao era fácil fugir ao controlo dos guardas:dois tanoeiros de Vi
la Nova haviam escolhido o silêncio da noite para ganharem suas residên
cias.^enunciados ,logo foram obrigados a demandar o degredo de Valedamo-
res com sua mulheres e filhos. AR circunstâncias compeliram-nos ainda 
a descobrir que dois companheiros, de riiragaia e de valongo,haviam esca
pado à inspecção. (10*0 

0 tempo de permanência no degredo raramente excedia os 3O dias 
mas podia atingir os ^5.(105) Durante a quarentena,eram visitados vá
rias vezes pelos Guardas-M0res.As suas vestes e eles próprios eram sub
metidas a lavagens e expostas ao sol. A "alta" era dada normalmente pe
lo cirurgião que examinava os internados,um a um, dando particular 
atenção às zonas das virilhas e dos sovacos nas quais mais frequente
mente apareciam os inchaços e as pintas alarmantes. Mas a decisão final 
pertencia ao Guarda-M0r.(l06) 

Aos procedentes da Galiza,mesmo nacionais,não servia de muito exi
bir as cartas de "arrecadação" pelas quais se pretendia provar nue o porta
dor vinha de lugares desimpedidos, S q u e tais papeis,às vezes,não ofere
ciam garantia de autenticidade.(107) Assim,Pantalãao Gonçalves,tanoei
ro de Miragaia,o Kercatudo de alcunha,bem como João Fernandes e Francis
co Gonçalves aue haviam ido além-Hinho recolher as rendas anuais deixa
das à Misericórdia do ^orto por disposição testamentária de D.Lopo de 
Almeida,não obstante os papeis que traziam e as protecçSes de que dispu
nham foram coagidos a permanecer no degredo o tempo julgado suficiente, 
apartados uns dos outros,"beneficiando-se" diariamente.(108) 

Seria aplicado a toda a gente,sem acepção de pessoas,este trata
mento de rigor? 

Ê evidente que o critério podia ser alterado em função da manei
ra de ser e entender de cada equipa de Guardas-Mores.Mas pensamos que 
as ordens de degredo atingiam todos aqueles que viessem de zonas infe :ec 
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tas ou suspeitas.Aliás,o medo de un contágio cujas proporções ninguém 
era capaz de calcular,sobrepunha-se a todos os argumentos de excepção. 

Não é,pois,de estranhar que,em ^eternbro de 1599 o fidalgo D.Duar
te de Meneses,seus filhos e criados,vindos de Santarém,fossem obrigados 
a permanecer 15 dias no degredo,ao fim dos quais os Guardas-^ores os de
simpediram, aceitando como bom um atestado de boa saúde passado pelo Dou
tor Lopo Dias.(109) 

Outro tipo de medidas preventivas e de defesa'" era adoptado quando 
as "pancadas" de peste ocorriam no interior do Reino.Devemos distinguir 
aqui as zonas integradas no nerno do Porto e aquelas mais distantes,com 
as quais a comunicação era fácil ou,pelo menos,possível e regular. 

No primeiro caso,o processo era iniciado pela recolha de informa
ções orais e escritas a fim de se obter a confirmação do boato divulga
do. (110) Confirmado o rebate,o Corregedor (ou o Juiz de F0ra) dirigia-se 
ao local,acompanhado pelo físico da saúde da ^âmara e mais oficiais do 
sector.Aí coordenaria os primeiros socorros.Normalmente o povoado atin
gido era imediatamente isolado,colocando-se guardas em sítios estratégi
cos para nao deixar sair a população para o exterior,reduzindo-se assim 
as possibilidades de contágio e de propagação da doença. 

Nao muito depois,a Câmara providenciava o auxílio em alimentos,medi. 
camentos e pessoal técnico (cirurgião,ou,ao menos,um sangrador) oue per
manecia no isolamento para tratar os doentes,enquanto o mal não fosse 
vencido. 

Em princípio,o Corregedor devia fixar residência no local são mais 
próximo do infectado^e daí dirigir e superintender no combate à epidemia. 
Esta era uma obrigação que os Corregedores nem sempre cumpriam de bom 
grado,dado o perigo a que naturalmente tinham que se expor.(111) 

Depois de curado o ultimo doente,o local continuava impedido duran
te um mes a fim de prevenir eventuais recidivas ou confirmar a sua sani
dade. 

A guarda das Portas da Cidade 
A segunda acção dizia respeito à guarda da cidade propriamente di

ta,no sentido de impedir Que qualouer pessoa procedente da povoação atin
gida pudesse entrar para dentro de muros.«a verdade,a cidade compreensi
velmente constituía um polo de atracção para os moradores que,apôs os 
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primeiros rebates,conscientes do perigo de contágio,pretendiam evitá-lo 
fugindo da zona atingida.Was a hipótese de serem portadores do vírus 
tornava-os indesejáveis e,por isso,a cidade procurava anular a possi
bilidade de se introduzirem no seu seio. 

Esta preocupação,alias,vinha ao de cima sempre que se temesse o 
contágio,independentemente de o foco temido se situar dentro do Termo ou 
fora dele. 

0 modo de conseguir realizar tal intenção não diferia,no essenci
al,do processo seguido em todas as cidades e vilas amuralhadas : fisca
lização das entradas. 

0 controlo era assegurado pelo encerramento dos Postigos e Portas 
de menor movimento e pela guarda das Portas que se mantinham operacio
nais.Assim,em 1597,encerraram-se todas as entradas cos excepção das 
Portas do Olival,do Cimo de Vila,da Pibeira e da Porta Nova.(112) 0 mes
mo se decidiu no ano seguinte. (llj) '''as a breve trecho pensou-se oue a 
Porta de ^arros era indispensável para despejo e limpeza da cidade,e por 
isso ela se franqueou mas reservou-se exclusivamente para aouela finali
dade § para abastecimento de lenha,carqueja,hortaliças e outros géneros, 
(ll̂ f) Em 1599, tendo aumentado os motivos de apreensão pelo grande incre
mento do surto epidémico,optou-se por abrir ao público a Porta de Carros 
e encerrar as do Clival e de Ci m o de Vila. 

0 encerramento de algumas portas,por outro lado,tornava possível 
encontrar gente nobre em número suficiente para guardar as que se manti
vessem abertas.A fuga dos nobres e ricos era normal na Europa coeva. 

Mas depressa se constatou oue a Porta de C a r r o s ? s endo estreita, 
nao permitia o escoamento fluido de pessoas e carros pelo oue se voltou 
ao costume antigo de manter abertas as do Olival e de Cimo de Vi]_a,en-
cerrando-se a outra. & a insuficiência de gente nobre para a guarda,re-
solveu-se pressionando o Cabido para que colaborasse e aumentando para 
o dobro o tempo de vigilância de cada um.(115) 

De facto,quando as circunstâncias impunham a guarda das portas era 
tradição que para cada uma delas fossem destacados um nobre e dois ou 
três homens do ^ovo.Outros mesteirais coadjuvavam o controlo efectua
do junto às bandeiras da saúde,colocadas nos arrabaldes da cidade.(116) 

Cada equipa servia no seu dia,segundo uma escala elaborada para o 
efeito,entrando nela o Juiz e Vereadores bem como o Cabido cujos membros 
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asseguravam o serviço da Porta de Cimo de Vila. 
Has era 1598,tendo vindo uma provisão a dispensar daquela tarefa os 

fidalgos da C a s a Real,à qual já aludimos(ll7),logo todos os nobres e ci
dadãos se consideraram isentos por igual.Por seu lado,os Caoitulares re-
cusavam-se a guardar as Portas,despeitados por em ocasião anterior os 
seus serviços terem sido dispensados.(Il8) 

•Assim sendo,a guarda era feita exclusivamente por homens dos Meste
res que,pelos vistos,nao cumpriam a missão com a eficácia desejada.(119) 
As deficiências eram anotadas pelos Guardas-^ores que decidiram requerer 
aos Vereadores solicitassem ao Monarca a promulgação de medidas cue aca
bassem com a anarquia. 

Menos de um mês depois,a Câmara recebia resposta pronta do Sobera
no a revogar a provisão que isentava os fidalgos daquela obrigação.(120) 
A partir de então reorganizou-se o serviço,tendo-se proibido os oficiais 
mecânicos de pagarem a outrem para vigiar na sua vez.(l2l) 

Mas os resultados nao melhoraram sensivelmente:em 1599 muita gente 
entrava clandestinamente,durante a noite,pelo postigo do ^ais que se dei
xava aberto.(122)EScalando os muros com o auxílio de cordas,(123) alguns 
introduziam-se na cidade,tanto de dia como de noite. 

A crítica violenta do Governador da Relação a que abaixo fizemos 
referencia,sacudiu a Vereação.Entretanto,eclodindo rebates de peste a 
uma légua da cidade,no lugar de Pica,da freguesia de Alfena,surgiram 
renovadas apreensões exigindo-se medidas enérgicas para tornar mais efi
ciente o controlo das entradas.Assim,uma Junta de cidadãos resolveu en
viar um ultimatum às Dignidades Capitulares:ou colaboravam na guarda 
da Porta de Cirri0 d e V n a ou era impedido o ingresso aos seus criados e 
caseiros que lhes viessem trazer pao.(l2/+) 

Mas apesar de todo o esforço de vigilância,continuou havendo quem 
o iludisse,introduzindo no burgo panos e mercadorias provenientes de 
lugares impedidos.Fará mais facilmente passarem nas barreiras,muitas 
pessoas muniam-se dos salvo-condutos a que atrás fizemos referência, 
aos quais se chamava "arrecadações".Tais documentos,emitidos desta vez 
pelos serviços de saúde de ^isboa.se nio eram falsos,eram utilizados 
dolosamente. 

Informado da falsidade e dos conluios,o Senado decidiu-se ror me-
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didas radicais : nenhins panos vindos "oficialmente" de lugar desimpedido 
podiam entrar na cidade ou arrabaldes sem primeiro terem sido abertos 
e assoalhados durante 10 dias,sob fiscalização directa dos Guardas-Mo-
res.(125) Para grandes males,grandes remédios... 

Mas a defesa contra o contágio não se limitou à vigilância exercida 
junto às Portas, 

Outras medidas adoptadas merecem aer divulgadas pois integram o 
padrão do comportamento colectivo aastas situaçSes de emergência. 

Nos fins de 1598,conhecidas as notícias sobre a difusão da peste no 
Entre Bouro e Minho e Lisboa,suspendeu-se a realização da feira franca 
semanal enquanto tal parecesse conveniente aos Oficiais da Câmara.Quem 
desobedecesse,além de perder o que trazia a vender,seria açoitado publi
camente e degredado por 2 anos para as galés.(126) 

ùra normal,de resto,que em períodos críticos como este se tentas
se impedir,por motivos 6bvios,a concentração de pessoas.*a época conhe-
cem-se casos semelhantesiquando se manifestou a peste em Vilela logo,em 
Câmara,se alvitrou ao Corregedor da C o m a r c a q u e dificultasse a realiza
ção da romaria de S.Tiago de Ferreira.destruindo "cabanas de vendas e ga-
salhados",pòis aí se concentravam pequenas multidões.(127) 

A atitude de fundo repete-se nos nossos dias:para evitar a propa
gação da peripneumonia proibem-se naturalmente as feiras de gado. 

A alteração dos hábitos colectivos era igualmente imposta noutros 
sectores:a necessidade de deixar a Porta da Ribeira e o espaço anexo to
talmente livres para eficácia do controlo,obrigou a transferir para Mira
gaia a descarga de mercadorias miúdas necessárias à vida Quotidiana:fru
tas,legumes e combustíveis,mantendo-se apenas o desembaroue dos vinhos. 
E os remendões e as boticas de peixe mal cozinhado,instaladas no cais da 
Ribeira,foram obrigados a encerrar temporariamente.(128) 

0 sector dos transportes fluviais entre Vila Nova e o Porto,como 
nao podia deixar de ser,foi afectado em dois aspectos:para diminuir o 
afluxo de pessoas,apenas 6 barcos eram autorizados a efectuar a travessia 
e nao de modo contínuo mas em sistema de roulèrent:cada um no seu dia. 
A última viagem seria antes do toque das Ave-Marias pois,àquele repicar, 
fechavam-se as Portas. 

Aqui também chegava o rigor das punições:barqueiro que passasse ai-
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guém depois do encerramento de Portas corria o risco de perder o barco 
e ser açoitado e ainda condenado às galés por 2 anos.(129) 

Para maior comodidade dos viandantes e alívio da própria cidade, 
a passagem do Douro dos cue,vindos do sul,pretendiam seguir viagem,era 
efectuada um pouco a montante,próximo do Freixo,num sítio chamado Pedra 
Salgada.(13O) 

A peste era uma calamidade e para a evitar e combater as populações 
inevitavelmente eram afectadas na sua rotina diária.Aos governantes com
petia fazer executar as medidas convenientes,algumas das ouais s5 não 
etiquetaremos de desumanas e cruéis porque eram ditadas pelo que se en
tendia ser o bem comum.Assim,em 1585,as pessoas que,tendo vindo de Vilela 
para a cidade antes do início do controlo e oue apresentassem sinais de 
doença,foram obrigadas a regressar àquela freguesia e aí isoladas com as 
demais.*• as suas casas foram declaradas impedidas,trancando-se as portas 
com uma travessa(131),não podendo ser de novo habitadas sem serem bene
ficiadas com vinagre e outros produtos desinfectantes.(I32) 

•̂ m 1598,a cidade colocou-se numa situação próxima do estado de sí
tio: foram nomeados 19 guardas,homens dos mesteres,para garantirem a 
própria vigilância das Puas,atribuindo-se a cada um uma zona bem delimi
tada. (133) Exagero? Não,apenas sinal do extraordinário pavor que a peste 
suscitava,com os consequentes e profundos transtornos do modo de viver 
quotidiano. 

Relevante papel foi o desempenhado pelas instituições e técnicos 
de saúde,acerca do que já escrevemos o fundamental nas páginas anterio
res. Pecorde-se,todavia, a iniciativa da Câmara de,nos fins de 1598 ter 
congregado em reunião os médicos,cirurgiões e sangradores da cidade aos 
quais,um a um,foi exigido o juramento de cumprimento rigoroso das suas 
obrigações no tratamento dos doentes e de avisar os Guardas-Kores no ca
so de lhes aparecerem doenças contagiosas.Aos sangradores foi proibido, 
uma vez mais,o recurso às sangrias sem prévia autorização ou escritos 
dos médicos e cirurgiões.(134) 

Será lícito concluir que o pessoal médico e auxiliar era suficien
te para as necessidades? Se tivermos em conta apenas a população urbana 
a resposta parece dever ser positiva.Kas os profissionais residentes no 
Porto eram chamados,ao menos em períodos críticos ,para todo o Alfoz e 
nessa medida,o optimismo desaparece.E não esqueçamos que,no conjunto ' 
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o número de médicos licenciados era francamente diminuto. 
A defesa do Termo 

^e ê" verdade que os documentos nos testemunham prioritariamente o 
conjunto de medidas tendentes a preservar a cidade amuralhada das arreme
tidas e contágios da peste,seria injusto pensar-se que a actividade pre
ventiva desencadeada pela governança terminava nas Portas e Postigos. 

No seu próprio interesse,as barreiras do controlo foram assiduamen
te reforçadas em postos avançados dos arrabaldes ou mesmo das frontei
ras do Termo. 

Assim,em 1598,conhecidos os rebates na Galiza,em Vila Nova de Cer
veira e em Caminha,foi abolida a liberdade de travessia do Pio Ave,des
de Azurara até ao Concelho de Refojos,devendo os barqueiros limitar-se 
a sfectuar o trânsito apenas nos pontos taxativamente fixados pelo Juiz 
de Fora e um Vereador, 

Do mesmo modo,a passagem pelas pontes seria controlada por guar
das especialmente nomeados. 

2 para a vigilância nos Conce]_hos da Maia e de Ref o jos, concelhos 
tampão,foram contratados guardas de categoria social elevada,respectiva-
mente Jerónimo de Figueiredo,Escrivao da Maia e Francisco Tavares,cida
dão do Porto residente no segundo.(135) No fim do ano,Gregório Ribeiro 
substituiu Francisco ^'avares »tendo-se-lhe dado poder para nomear guar
das auxiliares.(136) As circunstâncias da peste deflagrada em Carvalho
sa e em Roriz assim o aconselhavam. 

A sul, a prevenção era comandada do lugar de Vila Nova onde haviam 
sido nomeados 2 guardas da saúde,ambos pessoas de peso social manifes
to,como convinha:Cristóvão de Castro,cidadão e Geraldo Soares.(137) 

Organicamente todos estes guardas ocasionais mantinham-se em liga
ção estreita com os uuardas-«ores da Saúde. 

Nos arrabaldes,por sua vez,pelo menos 3 postos avançados de fisca
lização ±» estado e procedência dos viandantes se erguiam: um em Santo 
Ildefonso à guarda de Sebastião Fernandes.cidadão,com especial incumbên
cia de visitar as estalagens de dia ou de noite com o auxílio de quadri
lheiros; (138) outro em Miragaia (139) e o terceiro fora da Porta do O u . 
vai,além da ermida de Nossa Senhora da Graça. (l'+O)Além disso,eram colo
cados guardas em todos os lugares marítimos.(l^l) 
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Deste modo,ficava coberto por um extenso cordão sanitário não s6 
o espaço urbano mas grande parte do território do Termo. 

Era eficaz este controlo? 
E difícil avaliar.Has pensamos que sim com base nas reclamações 

dos viandantes junto dos Guardas-^ores,acusando de intransigência os gu 
ardas regionais.Assim,em Fevereiro de 1598,o inquiridor da C a s a ^a Reia 

ção,João -Moutinho,suspeito de proceder de Lisboa,não pôde passar a bar
reira de vila Nova sem ser examinado minuciosamente pelo cirurgião Cris 
tovao da Maia.(1^2) E em Junho do mesmo ano um morador de Viia Nova de 
Cerveira que se dirigia ao Tribunal da Relação,tendo-lhe sido ordenado 
pelo guarda da bandeira que regressasse à sua terra por ela se encon
trar na lista dos lugares impedidos,não acatou a ordem e foi recolher-
-se a uma estalagem,fora da ^orta do Olival. 

0 facto chegou ao conhecimento do Guarda-Mor Baltasar Pinto Ara_ 
nha o qual imediatamente se dirigiu à estalagem,fez saltar da cama o 
viajante teimoso,obrigando-o a ele e ao seu criado a montar nas cavalga
duras e iniciar o retorno â terra para o que lhe foram dadas duas gui
as.E na manha seguinte,a estalajadeira mais a criada,a cama e a roupa 
foram levadas para o degredo para cumprir o tempo de auarentena!(143) 

Nao seria duro em demasia o "castigo" imposto à estalajadeira? 
Nao,pois uma semana antes da ocorrência,o porteiro da Câmara havia no
tificado os estalajadeiros da Rorta do Olival,de Nossa Senhora da Gra
ça, da Ribeira e de Santo Ildefonso que não recolhessem ninguém que,além 
da "arrecadação" não exibisse o despacho favorável do guarda da porta 
por onde entrasse.(144) Se desobedecessem,a estalagem seria "impedida" 
e o pessoal levado para o degredo durante 30 dias. Ora o homem de Cer
veira não se encontrava nas condições legais visto que não obtivera o 
despacho do guarda.0 Guarda-Mor não fez mais,pois,do que cumprir o que 
estava promulgado. 

3»3«4 - Conclusão 

As sucessivas vagas de peste que,durante este período,fustigaram 
a Europa e o Reino obrigaram a Camará a organizar um sistema defensivo 
que a pusesse a coberto de contágios.0S cuidados de prevenção redobra
ram de intensidade quando os locais infectados se situavam na sua zona 
de influência e de jurisdição. 
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A Câmara nao se pôde limitar a prevenir e afastar as hipóteses de 
epidemias. 

Na verdade,ela teve que fazer face a situações de peste declarada, 
tanto nos arrabaldes como no '•'•'ermo .Felizmente dentro de muros a doença, 
embora manifestando-se aqui e além,nao se terá conseguido instalar.E os 
surtos constatados nos arrabaldes^ no Alfoz foram dominados com algum 
sucesso,tanto quanto a documentação nos permite conhecer. 

A que se deve a relativa incoluraidade portuense? A excelsa protec
ção de S.Roque como proclamou o P.e Agostinho Rebello da Costa? Ou ê 
"efeito do draconismo profilático" de que falou Ricardo Jorge? 

Como quer que seja,parece importante frisar uma vez mais que,ape
sar de algumas negligências da Vereação,das quais a Coroa nem sempre 
deve ser ilibada de culpas porque encarregava diferentes entidades das 
mesmas tarefas,o rigor com que a Câmara e os governantes locais actua
ram deu os seus frutos. 

Mas estes teriam,porventura,sido mais evidentes se tivesse sido 
possível a colaboração sistemática e sem reservas das forças vivas da 
Cidade:Câmara,Bispo,Cabido,Magistrados Rlgios,Casa da Relação,Miseri
córdia, Casa dos Vinte c Quatro. Mas as rivalidades e conflitos de júri 
dição s5 muito raramente é que conseguiram ser ultrapassados para uma 
acção conjunta.Ao convite dirigido pela Edilidade,em 1 de Junho de 1598, 
à Mitra,ao Cabido,à Casa da Relação para que os Cónegos e Desembargado-' 
res colaborassem na guarda das Portas (1^5) a única resposta positiva 
foi a do Bispo.A Helação não respondeu ou da sua resposta não ficaram 
vestígios.E os Cónegos,como vimos,tentaram recusar. 

Por último,parece importante destacar o papel desempenhado pelo 
degredo de Vaidamores.Apesar da desumanidade aparente ou real da Quaren
tena obrigatória,ela fez parte do "draconismo profilático" que,feitas 
as contas,se mostrou eficaz. 

s. 
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Jun.1581 

IO.04.582 

Data Lugar atingido 

Arrabaldes do Porto 
(146) 

Kassarelos (147) 

3I.O8.585 Vilela (148) 

Ol.O2.586 

i5.02.586 

24.05.586 

i4.O6.586 

02.10.593 

20.11.593 

22.03.597 

O8.04.598 

3i.O5.598 

22.08.598 

O4.i2.598  

I8 . i2 .498 

i4.O7.599 

Viana (149) 

Vila Nova (150) 

Viseu e sua Comarca 
(151) 

Aldeia de Samoça(?) 
Conc.de Bem Viver(I52) 

Londres e arredores 
(153) 

Malta e lugares de 
França (154) 

Galiza e 3iscaia( l55) 

Galiza,El Perro1,Bis
caia (156) 

Galiza, Cerveira e 
Caminha (157) 

Galiza e Entre Douro 
e Kinho (159) 

Lisboa (160) 

Carvalhosa e Roriz 
(161) 

Diversos lugares do 
Termo e do Reino(l62) 

Ponte de informação 

Carta régia 

Carta régia 

Guardas-Kores 

Carta do Cardeal Arquidu
que 

Pessoas par t icu la res 

Carta do Cardeal Arquidu
que 

Pessoas par t icu lares 

Camará de Viana 

Provedor—for da Saúde 
de Lisboa -: 

Camará de Viana, 

Camarás de Vi ena, Vi l a do 
Conde e Esposende 

Governadores do Reino e 
Camará de Viana 

Pessoas par t i cu la res 

Governadores do Reino 

Pessoas par t i cu la res e 
aviso do C.or da Comarca 

Pessoas par t icu la res 

Observações 

O Rei censura a Cama
rá por es ta r muitos 
d ias sem informar so-
bre a evolução. 

O Rei recomenda os 
cuidados hab i tua i s . 

A Camará escreve ao 
Rei . 

A Camará pede auxí
l i o ao Rei 

Camará informa o Rei 

A Camará do Porto 
informou as de Avei
ro ,Co imbra, Santarém 
e Lisboa (158) 

O C.or informa os 
Governadores do Rei
no . A Camará in for 
ma o Rei 

http://Ol.O2.586
http://i5.02.586
http://i4.O6.586
http://3i.O5.598
http://O4.i2.598
http://I8.i2.498
http://i4.O7.599
http://Conc.de
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Data Lugar atingido 
má 

Ponte de informação 
m» 

Observações 

28.09.599 Alferia, Pica, Folgo sa 
(163) 

Guarda-tor A Camará informa 0 Rei 

20.10.599 Arrifana e Recesinhos 
(164) 

Pessoas p a r t i cul sir es 

08.04.6c0 Vila Hova e Matosinhos 
(165) 

Guarda-Mor 

20.05.600 Zona do Tua (l66) Abade de S.Torno do Covelo 

H7 _n< £nn T i e ? Tv* 0 TïVi + -n Û TVt I I T * Q a 

Minho,Cerveira, Vila 
Real ,Galiza(l67) 

tSOA HOD jr*^*. - — ~ - v . * — . —-.-

das de Lisboa 
Gamara escreve ao Vi
ce—Rei e a Camará de 
Lisboa 

Jul.16O0 Aveiro (168) Pessoas pa r t i cu la res 

31.07.600 Vila Nova (169) Pessoas pa r t i cu la res e 
voz ptíblica 

Gamara escreve ao Rei 

Se t . 1603 Ing l a t e r r a (170) Corte de Madrid 

04.02.606 Bordéus,Galiza,Bis
caia ,Bilbau,S.Sebas— 
t i a n (171) 

Galegos presentes na 
Cidade 

1612 I n g l a t e r r a (172) Carta do Vice—Rei gp 
Governador da Relação 

22.10.614 Pernambuco (173) Carta enviada ao Cover— 
nador da Relação 

02.02.616 Matosinhos (174) Gaspar dos Reis,pessoa 
conhecida na Cidade 

13.09.616 Mogadouro e Azinho so 
(175) 

Desembargador André 
Velho,residente em Pinhel 

O9.O9.6i7 Amesterdam (176) Camará de Viana 

2 4 . l l . 6 l 8 Noruega (Bergen) (177) Pro vedo r-Mor da Satíde de 
Lisboa 

16.11.619 Paris,Ruao,Amiens(l78) Idem 

30.01.621 Braga (179) Pessoas pa r t i cu la res 
0m 

Investigação sobre a 
veracidade do boato 
por par te do Procura
dor da Cidade 

http://O9.O9.6i7
http://24.ll.6l8
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Data 

10.02.621 

16.07.622 

30.10.624 

21.05.625 

i9.O7.625  

13.08.1625 

09 .05 .626 

14.10.626 

04.11.626 

02.09.628 

18.11.628 

30.06.629 

20.12.636 

23.06.637 

Lugar a t i ng ido 

F landres ( l80) 

Ruão ( l8 l ) 

Amesterdam,invers f 
Ruao, Hamburgo,Dan— 
t z i g (182) 

Ca l a i s (183) 

Inglaterra (184) 

Países nórdicos e 
Argel (I85) 

Milão,Roma (l86) 

Salé e Norte de 
Afr ica ( I87) 

Hamburgo, Holanda 
e I n g l a t e r r a ( l § 8 ) 

Berbér i a - Sa l é 
( I89) 

Hamburgo, França e 
Valencia (190) 

Languedoque,La Rochel
l e e o u t r o s l uga re s 
de França (191) 

Londres e I n g l a t e r r a 
(192) 

Málaga,Antequera,Iae— 
da e mais l u ç a r e s de 
Andaluzia (193) 

Fonte de informação Observações 

Provedor—Mor da Saúde de 
Lisboa 

Car t a aos Guardas—Mores 

Car ta r é g i a ao Governa
dor da Relação 

Governadores do Reino 

Car ta dos Governadores 
do Reino 

Pro vedo r - j /or da Saúde de 
Lisboa 

Governadores do Reino ao 
Governador da Relação 

Provedor—Mor da Saúde de 
Lisboa 

Arcebispo de Lisboa ao 
Governador da Relação 

Provedor—Mor da Saúde de 
Lisboa 

Car t a r é g i a a Camará 

A Camará escreve ao 
Rei 

A Camará a v i s a as de 
Vi la do Conde,Aveiro 
e Viana 

A Can.ara r ecebe ordem 
p a r a informar os p o r 
t o s v i z inhos 

Recomenda-se a Camará 
a v i s e as Camarás v i 
z inhas 

Alverá r é g i o aos p o r t o s 
de mar do Reino 
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CAPÎTULO I - AS RECEITAS 

1- As .Câmaras do Reino e as fontes de receita 

Quais as fontes de receita das Câmaras? One tipo de organização 
e ouais os mecanismos usualmente utilizados para a obtenção de fundos? 
Será. possível determinar com alguma credibilidade o quantitativo médio 
anual das receitas das Câmaras, em particular da do Porto, durante a 
época moderna? 

Estas e outras questões não são susceptíveis de resposta pronta. 
Cu talvez sim, se nos limitarmos a afirmar oue as Câmaras viviam, ge
nericamente, da tributação directa ou indirecta dos moradores não pri
vilegiados e das rendas proporcionadas pelos bens comuns e ainda das pe
nas pecuniárias aplicadas aos transgressores das posturas municipais. 

Pensamos que esta resposta simples, sendo verdadeira,pode e deve 
ser aprofundada,tanto mais que se trata de matéria que não tem interes
sado grandemente a historiografia nacional.Conhecemos as receitas.e des 
pesas do município vimaranense para o período compreendido entre l6?8 e 
I7OO (l); recentemente foram publicados alguns dados sobre as rendas 
dos tributos aplicados no Porto sobre o vinho.(2) Num caso e noutro,os 
números foram apresentados sem ulterior tratamento. 

Se,em linhas gerais, a organização das finanças concelhias apre-
senta traços comuns em todo o Reino, cada Câmara encontrava a sua via 
própria para fazer face às despesas, sobretudo àquelas que fugiam à ro
tina da administração corrente.2 o oue depreendemos da prática quoti
diana observável no Porto e da resposta que a cidade deu à Câmara de 
Lisboa, em I609, aquando do lançamento do subsídio público por ocasião 
da projectada vinda de sua Majestade ao país que, afinal, só teria lu
gar 10 anos depois:" e quanto ao oue agora nos escreve V.S. que avize-
mos donde se pode tirar dinheiro, não nos resolvemos em dar em geral 
nisso parecer, por oue a cada nua das cidades pertence aleguar sua ra
zão, e apontar era particular donde hão de tirar cõ milhor satisfação o 
que devem contreboir."(3) 

Acrescente-se, no entanto, que o recurso a meios extraordinários, 
como fintas, necessitava de prévia autorização régia, dada directamente 
ou através do Corregedor e Provedor da Comarca, cujo poder de interven-
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ção não ia além dos ^$000 reis quando se tratasse de fintas para obras 
concelhias (k) ou 40$000 para o caso da visitação de Prelados.(5)E o 
lançamento de urna imposição nova não se faria nunca sem o consentimen
to do Rei. 

Outra característica geral parece ser a exiguidade de receitas 
que cobrava normalmente a maior parte dos concelhos.Tal conclusão im-
poe-se-nos quando analisamos as respostas das Câmaras à solicitação da 
de Lisboa para contribuírem para a referida visita do liei; quase sem ex
cepção se lamentam da pobreza em que vivem e da modéstia de verbas de 
que podem dispor. 

Assim a de Santarém ("os povos estão ao presente tam necesitados 
e inabeletados que não seria posivel contribuírem com cousa algua,sal
vo se lhe tiraram o remédio de sua vida e sostentação") (6), a de Évora 
("quoamto ao nue esta cidade pode dar de serviço he muito pouco e a re-
zao he nue as rendas do concelho não chegão a nulnhentos mil reis e de 
muitos [annos3 a esta parte não remdem a metade'') (7), a de Coimbra que 
nao achava outra solução senão recorrer às fazendas e rendas dos colé
gios e mais comunidades religiosas.(8) 

Das Câmaras do primeiro Banco, a do Pnrto é a única cujas objecções 
nao são declaradamente de teor económico: antes de enviar a procuração, 
a Câmara quis saber o Quantitativo da parte que lhe caberia, sem ter o-
btido resposta pronta como desejava.(9) 

Quanto às restantes cidades e vilas,as respostas repetem as quei
xas das do primeiro Banco. Tomar, Lagos, Guarda, Lamego, Tavira, Messe-
jana, Beja, Viseu, Leiria, Alenquer, Pinhel, Portalegre, Braga, Guima
rães, Miranda, Setúbal, M0ncorvo com frases mais ou menos elaboradas não 
fazem senão lamentar em vários tons a sua miséria e pobreza.(10)Apenas 
Casteio Branco constituiu excepção. 

Dir-se-á que os queixumes são produzidos em circunstâncias que 
não favorecer, a sua credibilidade, pois os concelhos hioerbolizavam as 
suas dificuldades para não serem onerados senão no mínimo. Ê possível e 
provável..Mas tão universais lamentos, ainda que exagerados num caso ou 
noutro, não rodem deixar de ser verdadeiros no essencial: modéstia dos 
recursos das Câmaras, independentemente do estado económico do pais. 
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2 - As receitas da Camará do Porto 

Debruçando-nos agora sobre a Gamara portuense,diríamos que as su
as receitas eram provenientes de três ou ouatro fontes,autónomas entre 
si,com tesoureiros,contas e afectações distintas,a saber: 

- rendas da Camará,constituídas por vários ramos cujo recebedor e 
guardador era o próprio Tesoureiro da Cidade,o qual no fira de cada ano 
devia prestar contas perante o Provedor da Comarca.Estas receitas desti-
navam-se à satisfação das despesas correntes e mais ou menos regulares 
da Câmara.Só estas eram,em rigor,as rendas do Concelho; 

- crescimentos ou sobejosdas ^isas,pecúlio amealhado em anos suces
sivos ,proveniente do saldo entre o total dos arrendamentos das sisas 
dei Rei e o cabeção que a Cidade era obrigada a pagar â Fazenda Real. 
Este dinheiro,guardado em cofre próprio,constituía uma espécie de reser
va a que se lançava mão para esmolas avultadas aos conventos,para obras 
mais importantes,para a criação de enjeitados,etc. Embora a Corte acei
tasse o princípio que esse fundo pertencia ao povo,na prática nenhuma 
despesa dele poderia ser satisfeita sem prévia autorieação régia; 

-imposição do vinho.1ratava-se de um imposto especial lançado so
bre os vinhos,para além da sisa,o qual o Rei concedia por reríodos qua
se sempre quinquenais que,salvo no lapso de tempo entre l6l6 e 1620,fo
ram sempre renovados .-̂ sta renda possuía escrivão e tesoureiro próprios 
e os dinheiros recebidos destinavam-se a obras púolicas "o burgo e arra
baldes; 

-finalmente,devemos também considerar as "esmolas" ou seja as ofer
tas voluntárias que os rendeiros das sisas se comprometiam a entregar, 
destinadas a obras pias.As vezes,tais esmolas atingiam quantitativos a-
vultados,como veremos. 

Estes eram,em traços gerais,os canais por onde corria o dinheiro 
para as despesas do Concelho.^ratemos,agora,de cada um deles. 

2.1 - RENDAS MUNICIPAIS REGULARES 
As rendas municipair que iodemos etiquetar do regulares integra

vam os seguintes ramos: 
-foros 
-coimas 
-condenações dos alnotacés e dos oficiais da Câmara 
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- aluguer de certos serviços 
- tributação 

2.1.1 - Foros 
0 Tesoureiro da Câmara cobrava anualmente cerca de 8o$000 reis, 

provenientes dos aforamentos das propriedades da cidade. 
Conhecemos em pormenor o património concelhio graças à reorgani

zação do seu Tombo levada a cabo entre l6l3 e l6l5 pelo Lie.do Luís Tou
ro Godinho,Juiz de Fora da Cidade,sob a supervisão do Corregedor Brás 
Nunes de Mascarenhas e depois do seu sucessor Miguel Rebelo de Castelo 
Branco. 0 Juiz foi coadjuvado por Gaspar Alvares,escrevente da Camará 
da qual possuía procuraçao para,em seu nome,requerer quanto fosse neces
sário. Para medição das terras,o Concelho louvou-se no guarda da Câmara, 
Gervas Vieira.(li) 

0 resultado final deste excelente trabalho raantém-se intacto em 
dois grossos volumes conservados no Arquivo Histórico Municipal. Com 
base nos seus elementos e informações não será difícil a reconstituição 
esquemática das casas de algumas ruas do porto seiscentista.(12) 

Nao era a primeira vez que,sob a dominação filipina,se intentara 
a efectivação dessa tarefa.Em 1596 o rei expedira um alvará a ordenar 
ao advogado Belchior Delgado que metesse mãos à obra,socorrendo-se de 
um tabelião ou escrivão da cidade.(13) Mas em l60k o firabalho não fora 
ainda iniciado,embora a Corte já houvesse estipulado ordenado para o 
organizador e para o escrivão Francisco da Mota Rebelo,homem prático 
nestes assuntos pois já havia elaborado o Tombo do Mosteiro da Ave Ma
ria. (lk) 

Nao executaram,porém,a missãorFrancisco da Mota Rebelo falecera 
entretanto e o Lie.do Belchior Delgado era suspeito à Câmara por advogar 
nos auditórios da Relação,talvez contra ela própria. 

Por isso,em fins de l6l2,a Cidade retoma o pedido para que sua Ma
jestade mandasse organizar o Tombo "por andarem muitas propiadades dee-
çipadas e outras passadas a diversos foreiros que causa confusão na reca-
daçao das pensões."(15) 

A resposta do Rei não se fez esperar.No fim desse mesmo ano era 
retomado o alvará passado em favor do Lie.do Delgado,nomeando-se para 
escrivão o tabelião Damião de FigUeiroa Camelo.Mas posteriormente,talvez 
porque a Câmara insistisse nas suspeições lançadas sobre o advogado,o 
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Monarca mandatou o Juiz de Fora para se encarregar do Tombo,dando-lhe 
alçada conveniente para determinar as causas oue surgisnem mas obrigan-
do-se a dar apelação e agravo a ouem o desejasse.(l6) 

Ao fim de 2 anos,como dirsenoE,o trabalho estava concluído,não obs
tante as muitas dificuldades e dúvidas que surgiram as ouais os rc-gi.stos 
efectuados documentam.Nem sempre foi fácil reconhecer as propriedades 
do concelho,não obstante a resolução de 1551 que ordenava aos detentores 
das casas foreiras à cidade a colocação de um P nas respectivas portas. 
(17) Depois do estudo demorado dos autos,pudemos elaborar um quadro dos 
bens concelhios que apresentaremos adiante. 

0 grosso dos bens concelhios situava-se dentro de muros e nos ar
rabaldes mais próximos e era constituído por solos onde haviam sido 
construídas casas para habitação e alguns ouintais. 

Tais solos ficavam,de preferência,nas zonas periféricas da urbe: 
Porta do Olival e ruas anexas para ela convergentes;Cordoaria e Ferra-
dores;£>anto Ildefonso e S. Lázaro ;Porta Nova e Miragaia; Vila Nova. Em 
ruas importantes tais como Rua das Flores,Pua Nova,Pua ^ha e praticamen
te em todo o bairro da fié a Gamara nao recolhia nualouer foro. 

Uma importante fonte de rendas significavam os lugares e postos 
cedidos para o pequeno comércio a retalhorpelo menos 64 na Praça da 
Ribeira e 10 no cais do '1'erreiro.Para além disso,32 "boticas" concentra
das principalmente em dois sítios (Praça da Ribeira - 15 - e Ponte de 
S.Domingos - 12) pagavam avultados foros. 

^evemos referir ainda nesta sinopse 21 alonues e pelâmes de curti
mento de peles cavados nos penedos da ^alçada da Relação e da Pua do mes
mo nome bem como alguns moinhos e fornos. 

E oue dizer de grandes propriedades?Possuía-as a Câmara? 
Sim,efectivamente,eram foreiras à cidade algumas grandes quintas 

a que já fizemos referência ao longo do nosso estudo:quinta do Reimão, 
próxima da quinta episcopal do Prado;quinta de *s!uebrantoes no lugar do 
mesmo,na posse de Diogo Homem Finto;rossio da quinta de C a mp 0 Belo,na 
posse de IVlartim de Távora e ainda a quinta de ^aldamores, junto ao de
gredo,na posse do cidadão Francisco ^lvares Banhos. 

Finalmente,a Câmara posr-uía o areal de Miragaia onde,como dissemos, 
se construíam navios e recebia foro das estalagens dos Carvalhos (fregue
sia de Pedroso) e de Valongo e ainda do aluguer da barca da Trofa. 



-938-

<3 

en 

in 

a % 
W rH 
M VO 
PS rH 
PL. > - ^ 
O 
e 
to 
i 
O" 

CO 

3 
d) 

CD 

CO 
• H CO 
cd cú 

4» -p 
s © a 

•H •3 

CO cd 
a) ^ 
fn © ci 
cd Tá © 
So > 

CQ 
o 
a 
u 
o 

•H (U © 
Q N 
S . cd 
m co 
© 0) 
cd & 

rH © O 
© rH 
ft Cd 

CO 

I. S 
+> to 
co ca 
© rH 

© 
© fciO 

&.:& 
I 

•H 
ffl 

. H 
n 
u 
a 
ft 

e «H 
d) cu 
CO in 
co ni 
cd U 
co - p 
cd pJ 
o o 

co 
cd 

m © 
cd u 
co u 
cd

 x
© 

o +> 

© 

^ 4 3 
ca cã 
cd u 
ca rQ 
cd o 
o © 

ca 

I 

CQ 
O 

•r i 
M 

S rO 

ca 
o 

•H 
rH 

rO CVJ OJ I A 

CVJ 

CO CM r H CO 
rH CM CM 

I A r O r H r H LOi tr\ irs CM 

t-i m IT\ 

t — CO CO C7\ 
CM CM m 

en ^> ro rí 
CM m VO CM CM m 

ca 
13 cd & 

r i rt r-i r H O © r i jrt • H 
CD CU 

cd 
P . e • H t 

g 
r H 

0) 

•H 

S 

•rj 
r^« 

• H 
cd 

a> 
bo 

r H 
O 

CO 
« 

t 
g 

r H 
■R * • 

CQ g • bH 
á a> rH 0) • H g 

co CO á ê T3 EH « cd 
ca 

pq (D 
T ) £ 

© 
T i •s ■3 cã i â © 

-d 
© 

Tá 
ca 
a> 41 a> a> 

| il i +» 4 
cd â $ S 

p-, 9 o 
PS OS « 

+» 
(X. PS PS E H PS P H 

ca 
cd 

- P 
ca 

8) 

41 

« 

cd 
u 

•r i 
a> 

rQ 
•H 
PS 

41 
O CQ 
Cd - H 

cd 

• H 
a> 
PH 
r i 
© 

ê 

cd 
r i 

• H CQ 

rH â 
JB | 1 
© cd PP 

PS r-1 
CQ 

T3 T3 Tá 

cd 
o 
© 

Tá 

$ n $ $ 
O PS PS PS PS 



CO 
• H 

• H 
3 
& 

fi 
•H 

o a a} 
+> T J T J 
CO si a CD 

> 
s 

c2 
CO 

a 
•H 

ra 
Q> 

CD 
P 

1 
S 
cF~ 
CD 

a) o 
rH 
cô 

«Si 
+» CO EO 
CD a 3 

co 
cô ca 
O ni 
H as 

-P CD (£) 
o £ 

I 
•H 
CD 

• H co 
£ g 
cá 
a, 

o5 
•H 
O g 

CO 
CO CÓ U 
a u a) 
CO - F «H 

• pi CD 
O fn 

05 
.-O 

CO CO 
ctí ci 
DO CD 
CO U 
O .u 

X
CD 
- P 

O 
co -d 
3 0) c3 
co -d u 

o 
en 

CD 
O 

CJ CO r O 
-939 -

r-t "*t CO C\l -«^ * 3 -

CO r n 
CO 

CO CO co 

CO 

Cti 
u 
o 
Pt, I A m CO CO v o 

I O CO i-H C"> t— rH 

to 

et; 

• 8 
o 
ai 

rH 
CD 
« 

| 
tû 
o 

r-i 
cd 
o 

DO 
0) CD 

CD 
PU -H 

O <P 
■9 -ri 

CO 
• H 

r H cd 
cô - d 
Sf « 
CD - H 
O C5 

O O 
CO 

« 3 

s 
ra o 
cá - d n5 

■i* 
g 3 I g S S XD 

« « « ctí cci co t o 

CO ON Vu 
co 

m ^t «>t «* m 

CD 
!> 

■aï 

O 
•ri 
CCI 

S 
CD 
ha 
a 
m 
m 
ci 
p 

0) 
-d 
ni 
O 
U 
ci, 

CO ^—v 
p Ci o 
H u m O c5 0 Q 

CO N x i f j 
G \d cd r

O 
o .-i ^ CD 

«M • r< W PH 
CD m Q) G) 
-d fc cd p l o m 
rH <D •ri cti !> -P A M ri CO r i •H o 

1 A 
q d 

ft ci 1 rH 
O 

a T i o ft rH Cl g ai 
-P a t i CO ni ^ î o g <w 
^ S ^ o 

r< 
•H 

rH 
•H 

CJ) 
p 

rH 
ri 

!H 
ni g 

CO o (S o s t> & fc> o 
* 



-9^0-

2.1.2 - Coimas e penas dos almotacés 

Entre as diversas arrematações que se realizavam no fim de cada 
ano na Praça da Ribeira,na presença do Juiz de Fora,Vereadores,Procura
dor da Cidade e dos do Povo e ainda do Corregedor e Provedor quando se 
tratava da adjudicação das sisas da FaZenda Real,contava-se a das coi
mas da cidade e de cada um dos concelhos que integravam o Termo do Por
to,a saber:Gaia,Maia,Aguiar de Sousa,Penafiel,Refojos de Riba d'Ave e 
ainda do °outo de Leça do Balio a partir de 1630. 

^epois de andar em pregão durante vários dias as coimas eram arre
matadas uma a uma a quem maior lanço oferecesse.Raramente nos aparece a 
mesma pessoa a arrematar no mesmo ano as coimas de dois lugares distin
tos.Mas,em 1592,Ant6nio Ferreira,sapateiro da Rua Chã comprometeu-se 
com as de Penafiel e Aguiar de SOUsa,(l8) E em l6Û9,Tomê Pereira contra
tou as da cidade e as da Maia.(l9) 

^m compensação e relativamente vulgar o mesmo individuo arrematar 
a mesma renda ou sisa durante anos consecutivos. 

As coimas dos Concelhos não eram forçosamente arrendadas a resi
dentes na área onde deviam correr com elas.Além do caso supra-citado, 
referiremos que Pedro Anes,das Aidas,rematou as de Aguiar de Sousa em 
1584.N0 mesmo ano,Francisco Gonçalves,da mesma rua,tomou as de Refojos. 
(20) Os exemplos poderiam multiplicar-se. 

Cremos que,nao raro,era intenção dos arrematantes ceder as rendas 
a outrem,ganhando algum na transacção.(2l)lsso aconteceu mesmo depois 
de a Câmara os obrigar a,no acto da adjudicação,prometerem que nao efec
tuariam o trespasse.(22) 

Os rendeiros renunciavam aos privilégios que colidissem com os in
teresses da Câmara e comprornetiam-se a apresentar fiador em prazo útil, 
que normalmente ia de 8 a 1 5 dias.Demoras excessivas,quando em rendas ' 
de grande valor,podiam levar o rendeiro à prisão,como atrás dissemos.Pre-
feria-se que o fiador fosse morador na cidade,mesmo quando o arrematante 
não o fosse.(23) 

As entregas de dinheiro eram feitas ao Tesoureiro do concelho,se 
se tratava de rendas municipais ou ao recebedor da renda ou às pessoas 
a quem o Senado mandasse.segundo ordens assinadas pelo Juiz e V e r e a d o_ 
res. 

Estas normas eram seguidas em todas as rendas e sisas.Mas atg 1585, 
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dada a exiguidade das receitas da Câmara e a necessidade de fazer fa
ce a certas despesas inadiáveis como a criação de enjeitados e outras, 
algumas rendas eram adjudicadas com a condição de o rendeiro pagar a to
talidade de uma vez s5 e adiantadamente.(2^)Mas esta modalidade preju
dicava a Câmara pois as arrematações eram feitas por baixo preço e por 
isso foi abandonada. 

As vezes,o tíenado impunha aos coimeiros juramentos especiais,dita
dos por razões conjunturais ou por ocorrências anteriores cuja repeti
ção se afigurava nociva.Assim,em 1592,^ento Rodrigues comprometeu-se a 
nao oprimir o povo com exigências excessivas nem fazer avenças com os 
carvoeiros ou outros hipotéticos transgressores dos acérdãos. (2.5) En 
1597,I'-ateus Pinheiro prometeu que satisfaria a verba contratual sem in
vocar como atenuantes casos fortuitos,esterilidades ou outras circuns
tâncias. (26)Aliás,tal juramento era prescrito a todos os rendeiros.Deste 
modo,a Fazenda e a Câmara garantiam o recebimento do total acordado,trans
ferindo os riscos para o arrematante. 

Inovação parece ter constituído a obrigação assumida por André Al
vares em 16Oit ( e depois em l606 ) de fiscalizar a limpeza das fontes e 
chafarizes da cidade e dos arrabaldes.(27) Curiosamente,em I63I o mesmo 
rendeiro jurava que não estabeleceria conluios com pessoa alguma no tocan
te a esta matéria.(28) 

Verifica-se que quase todos os arrematantes das coimas,residentes 
na cidade,eram oficiais mecânicos de vários ofícios,com predominância 
para os sapateiros.«as também encontramos um marchante (28),um corunhei-
ro (30),um pedreiro (3l),um cabeiro( 32) ,um surrador (33),um dourador (3I+X 
um barbeiro (35),um correeiro (36),um trombeteiro (37),um barqueiro(38). 
Os oriundos do -ermo eram,em geral,lavradores (39) mas também os havia 
"mecânicos":um sapateiro de Arrifana de Sousa arrematou as coimas de Pena
fiel em 1609,(40) e nais tarde um carpinteiro encarregou-se das do Couto 
de Leça.(^l) 

Porquê o acumular de funções?Desejo de promoção social? De angaria
ção de dinheiro? Mas,a julgar pela modéstia dos montantes das arremata
ções o complemento salarial daí decorrente não seria famoso. 

Nas arrematações das sisas,que atingiam cifras enormes,não se nos 
depara gente dos ofícios mas antes mercadores e cidadãos oue mais fácil-
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mente encontravam fiadores à altura dos valores em questão,para além 
dos pr5prios recursos. 

No conjunto das rendas do ^oncelho.o procedido das coimas ocupava 
lugar relativamente modesto.Mesmo assim,avantajava-se ao rendimento dos 
foros. 

Qual era,em concreto,o objecto das coimas? 
Entende-se geralmente que as coimas eram as multas que puniam as 

infracções aos acórdãos municipais.denunciadas pelo coimeiro.Mas nem to
das as transgressões lhe davam direito a proventos.Em l608 pôs-se como 
condição a Tomé Pereira mio n~^ A^^^^A^^^.,-. n_ ~_ -1 

^ ^ a. iyw,.. x _ qUe n a o aemanaasse ocimu aqueias coxsas que di
reitamente são coimas",(k?)o que implicou o restringir do âmbito das ma
térias susceptíveis de rendimento. Aliás prometeu-se-lhe a feitura de 
um regimento do que poderia e deveria demandar.0 regimento deve ter si
do restringente pois de I608 para l609 o valor das coimas da cidade bai
xou de 51S000 para l6$000,s6 recuperando os níveis antigos cerca de 5 
anos depois.Mesmo assim,em 1620 foi difícil arranjar quem'lhes pegasse. 

Infelizmente desconhecemos o teor do Regimento de que usavam os 
coimeiros no período aqui estudado.Mas dada a lentidão com nue,no anti
go regime, as mudanças se operavam é bem possível que não andasse longe 
do publicado pelo Dr.Magalhães Basto,extractado de uma cópia feita em 
Maio de 1738.(43)Alguns itens são nitidamente comuns aos dois regimen-
tosrassim os que se referiam à limpeza de fontes e chafarizes,à proibi
ção de as regateiras lavarem sardinha e a tornarem a salgar para ven
der,à ilegalidade de os almocreves levarem cargas de bacalhau-,sardinha 
e mais peixe sem trazerem o "retorno" em outras cargas. 

Por que não admitir que se trata do mesmo Regimento? Se assim ê, 
o coimeiro teria então amplas atribuições na fiscalização do abasteci-' 
mento da cidade e da garantia da higiene e limpeza públicas,aproximan-
do-se as suas funções das dos ALmotacês,Procuradores do Povo e até dos 
Quadrilheiros,com a vantagem de quanto mais vigilante melhor recompen
sa poderia lograr. 

Ainda dentro do capítulo das multas eram be™ significativos e ren» 
dosos para o orçamento municipal os dois terços do produto das penas 
aplicadas pelos almotacês e ainda as que eram impostas pelo Juiz e Verea
dores quando iam em correição pela cidade e pelo Termo bem como as con-
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denaçoes e revistas do Corregedor.Não constituindo renda fixa,o seu quan
titativo podia atingir 25% da receita global,como aconteceu em l603,(kk) 

2.1.3 - 0 arrendamento de certos serviços 

Outro canal de receitas da Câmara era fabricado pela arrematação 
em praça pública de alguns serviços de que a população interessada teria 
obrigatoriamente de lançar mão. 

Eram duas essas rendas:a aferição das medidas de vinho e do pão 
e a chamada renda das pranchas,canadas e pesos. 

Quanto à primeira,dissemos o suficiente em capítulo anterior.Re
cordemos apenas que,em l609,este serviço foi entregue vitaliciamente ao 
escrevente da Câmara Gaspar Alvares - o qual,a partir de l6l4 foi dispen
sado de pagar qualquer renda para os cofres municipais.De renda,o cargo 
de aferidor passou a ofício concelhio. 

Quanto à segunda,pesou substancialmente nas receitas municipais. 
Mo entanto, o seu preço de arrematação apresenta grande amplitude :*f2$000 
em I585 e 3551Î500 em 1Ô29 e I63O. 

Nao encontramos suficientes referencias documentais que nos permi. 
tara consolidar a suspeita de que tão acentuada oscilação se ficou a de
ver a alteração das condiçSes de arrendamento.Mas em l6l„5,ao que parece, 
deu-se uma inovação favorável aos rendeiros:cada caixa de açúcar pagaria 
10 reis pelo peso-, (k 5)?ratar-se-á mesmo de inovação? Os termos do contra
to não parecem permitir dúvidas.Aliás,até I63O o valor da renda veio a 
aumentar progressivamente,apesar do abaixamento acentuado em 1Ô23-1626. 

0 lucro do rendeiro advinha-lhe do pesar e medir mercadorias na ca
sa pública destinada a esse fim específico(46) cujo horário era o seguin
te: das 8 às 11 da manhã e das 2 às 5 da tarde.(4?) 

Sm 1592 decretou-se que os moradores pudessem pesar em suas casas 
atl ao peso de 1 quintal.Mas dai para cima havia que ir à balança do 
rendeiro e pagar os emolumentos respectivos, (**8)cuja tabela ignoramos. 

0 azeite seria medido pelo "tacho" da cidade e as medidas deviam 
ser marcadas com a letra P.(49) 

Em dias de feira nao se pagavam taxas.(SO)A Câmara normalmente não 
teria que fornecer pesos,pranchas e canadas as quais eram dadas pelo ar* 
rematante.Mas em 163^,Manuel Ferreira conseguiu que os utensílios lhe 
fossem cedidos por ela.(5l) 
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Outra fonte de rendimentos do rendeiro procedia do descarregamen
to dos navios.Daí o nome de prancha. De cada navio de pão,cobrava 20 reis 
da prancha. (9.°) Supomos que de cada barco de vinho tinha direito a 3 
canadas.(53) 

Quanto ao perfil sócio-econórnico dos rendeiros destes serviços,po
demos afirmar que,uma vez mais,são os mercadores que levam a vantagem. 
Mas também encontramos homens dos ofícios mecânicosrassim,em 1584 Gon
çalo Pires de ^arros,ferreiro e Procurador do Povo(1587) venceu outros 
concorrentes(54);em 1593 foi a vez de António Fernandes,sombreireiro(55); 
em 1598,foi rendeiro o caixeiro Manuel Fernandes (56);em I623-I625 ga
nhou o correeiro António agueira (57) e finalmente em 1Ô32 foi adjudi
cada a Julião Martins,barbeiro e Procurador do Povo(l634).(58) 

Refira-se uma última observação : dois dos rendeiros residiam fora 
de muros,em Vila Nova:Manuel Ilvares (l6l4)(59) e Salvador Dias (1622). 

(60) 
2.1.4 - Os domínios 

Embora nao nos pareça ter constituído receita muito significativa, 
nao devemos omitir as verbas recolhidas nas transacções de bens de raiz 
foreiros à Camara.Ê que,além da sisa que entrava para o Cofre dos Cresci
mentos, as mudanças de propriedade eram oneradas com um imposto chamado 
d o f n í n i o c u 3 a taxa era de 2,5% sobre o valor da operação.Ror isso,também 
se lhe chamava quarentena,(6l) 

A taxa permaneceu imutável durante o período aqui estudado. 
No ano cm que o rendimento foi mais avultado (1620) atingiu-se a 

quantia de 34$385 reis - verba que,no conjunto das receitas globais da 
Camará,pouco ultrapassou os yf0m 

2.1.5 - A tributação 

Sobre o vinho e o sal recaíam vários impostos dos quais uns rever
tiam a favor da Fazenda Real e outros reforçavam exclusivamente o haver 
concelhio. 

^ntrada dos vinhos 

Segundo Souza Eeys já em 1369 por cada tonel cue entrasse na cida
de cobravam-se 20 soldos.(62) 

Durante todo o período aqui estudado,cada pipa de vinho branco ou 
vermelho que se metesse no burgo era onerado com a taxa de 30 reis.Porém, 
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os lugares de Matosinhos e S.João da Foz tinham direito a passarem li
vremente 300 pipas por ano.(63)Além disso,os moradores produtores de vi
nho gozariam de isenção,sendo obrigados,cada ano,a trazer certidão ju
rada das pipas colhidas de seu cutelo.(6^) 

Deveremos incluir ainda nos isentos os residentes que comprassem 
uma ou duas pipas para consumo doméstico?ASsim parece, dado o paralelis;-
mo com a imposição e a sisa dos vinhos de que adiante falaremos. 

Tal como acontecia con as coimas,esta renda era posta em leilão e 
arrematada na Fraca da Fibeira a. ouem mais desse. 

lio conjunto das receitas ordinárias do concelho, a verba procedente 
das entradas do. vinho era bem importante,como se poderá apreciar pelo 
gráfico seguinte ,chegando por vezes a constituir a fracção mais ele
vada.excluímos obviamente deste juízo a Imposição do vinho cujo produto 
revertia em favor do Concelho mas,pelas razões -cue aduziremos,não deve 
ser incluída nas rendas ordinárias. 

0 valor concreto da arrematação oscilou entre 80$000 (1584).e 
*f00$000 (1629 e I636).Entre 1590 e l6l0,corn excepção de l604,o preço da 
adjudicação variou entre 120$000 e 200S000.Na década seguinte manteve-
-se acima dos 200$000 com um ponto alto em l6l6.A partir de I623 andará 
entre os 300S000 e os 400$000,excepto em 1640 em que descerá ,de novo, 
para os 260SOOO. 

Gomo a taxa se manteve nos 3O reis/pipa,deveremos concluir que o 
factor de variação se deve ir buscar à produção?A comparação com as re
ceitas da sisa e da imposição aconselha grande prudência nas conclusões. 
Por exemplo,em 1592 a arrematação da entrada fez-se por I85SOOO e a da 
Imposição fixou-se nos 830$OOO.Ora,no ano seguinte,a Imposição cresceu 
significativamente,tendo baixado o valor da entrada. 

Tal como nas coimas,aparecem-nos oficiais mecânicos a arrematar 
esta renda„Todavia,a percentagem destes ê muito menor que naquela;ape-
nas um pedreiro (1592 e 1593)eum alfaiate (I603 e iGok).(65)Para alê 
destes,identificamos um ourives de oiro da Fonte ^ourina (l6ll)(66)e 
marseiro da *ua do Fe das Aldas(l625)(67).Aparecem ainda vereadores e 
cidadãos como Francisco de Cáceres (l630),(68) Manuel Rodrigues, da Lada 
em 1628(69),Bento Ferreira ^inis em 1621(70) e out-os. 

Fado o valor das arrematações,alguns preferiam associar-se na ad-

m 
e um 
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um 

judicação.tal como em 1596 com Barnabe Godinho e Pantaleão Alvares(?l), 
em 1597 e 1598 com Barnabe Godinho e Domingos Ramos (??_) e em l62k com 
Jacinto André de Barros e seu so^ro André Alvares.(73) 

Nem todos os rendeiros residiam no Porto.António da Costa,de Vila 
Nova,arrematou a renda em l6l0 e I6l8.(74) 

0 contrato proporcionava bons lucros aos arrematantes.Doutro modo 
não se compreenderia o esforço de alguns em manterem em seu poder a ex
ploração da renda durante anos consecutivos. 

Imposição do sal 
0 segundo produto onerado em favor dos Cofres do concelho era o 

sal.Segundo Souza Peys já em l4ll por cada rasa a E dil i d a d e c o b r a v a 

real.(75)Cremos que o seu início deve ser recuado,pois em 27 de Junho 
de 1371 a cidade em assembleia havida no mosteiro de S.Domingos estabele-
ceu,entre outras,a sisa do sal.(76) E mais tarde,em l390,D.JoaoI,depois 
de ter desviado o procedido das sisas do Porto para objectivos militares, 
concedeu-lhe a faculdade de prescrever imposiçSes para obter fundos para' 
despesas correntes.(77) Em consequência foi logo decretada a imposição 
do pão (7S)e admitimos que também a do sal,posto oue não possuamos do-
cumento que o confirme. 

Por volta de 1^2,o rendimento da imposição do sal devia ser ruhs-
tancial pois dela se pagaram as obras de calcetamento da Rua das Flores 
(79J 9 S e S U b E Í d Í a r a ™ às obras do abastecimento de água ao mosteiro de 
S^omingos.(80)A pretexto de outras obras urgentes,D. João III,em Agosto 
de 1542 renovou ror mais k anos a concessão da referida imposição.(8l) 
^ela se pagou parte das ajudas de custo dos Procuradores às Cortes de 
Almeirim de 1544.(82) 

Em 15^7 o rei rccusou-se a satisfazer o pedido da Câmara no sen
do de a imposição lhe ser concedida perpetuamente,mas,em contrapartida 
renovou-lha por mais 5 anos,(83) o mesmo acontecendo provavelmente em 
l552.(84)Nessa altura,a renda mantinha na taxa de 1 real/rasa e o rendi
mento anual situava-se entre os 60S000 e os 70S000.Em 1556 foi prorro
gada a licença por mais 2 anos.(85) 

Em 1558,a Câmara de novo insiste na obtenção perpétua do imposto 
cu,ao menos,por 10 anoB.(86)Kas mais uma vez,o Monarca,depois das infer-
-coes colhidas junto do Corregedor,não satisfez totalmente as preten 
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sões da governança,prorrogando a cobrança do tributo apenas por 6 anos. 
(87)No entanto,era I566 foi renovado por mais 5 anos (88) e em 1570 por 
mais 3 (89),e a última revalidação antes do domínio filipino verificou-
-se em 1575,por 6 anos com efeitos retroactivos a partir de 1573.(90) 

0 pretexto para a prorrogação mostra-se sempre igual (necessidade 
de fundos para obras públicas) e o valor da taxa inalterável (1 real por 
rasa ou alqueire). 

Após a submissão à Administração castelhana,o modelo não foi alte
radora imposição permanece mas dependente de renovações periódicas. 

Entretanto,allm da imposição do sal de 1 real por rasa existia ou
tra imposição sobre o mesmo produto de 3 reais por rasa.A primeira,como 
dissemos,pertencia à cidade;a segunda era da Fazenda Real.(91) 

se Desde quando è que cobrava este segundo imposto? 
A primeira notícia documental que sobre ele conseguimos encontrar, 

ê uma carta régia de 3O de Março de 1571 na qual se ordena ao Depositá
rio desta renda que pague 85S000 ao fornecedor de pólvora e chumbo.Aí 
colhemos a informação que essa imposição fora dada ao Porto para compen
sação das quebras das sisas,se as houvesse,para que a quantia que consti
tuía o encabeçamento fosse sempre satisfeita.(92)Gaso asnão houvesse,o 
dinheiro seria conservado em depósito e gasto no que Sua Majestade orde
nasse. 

Ora como o contrato de encabeçamento se assinou em 1564 ê presumí
vel que a partir dessa data a nova imposição se tenha institucionalizado. 

Gomo não houve quebras,depressa se juntou quantia apreciável a que 
o Soberano deu fácil encaminhamento:para mantimento dos oficiais,homens 
de armas e manutenção da fortaleza de S.João da Foz,recentemente ergui
da^),para aquisição de armas e munições (94),para encomenda de bandei
ras e tambores para as Companhias de Ordenança(95) e atl para as obras 
dos alpendres do Mosteiro de S.Domingos.(96) 

Em 1601 o Monarca confirmou o tributo,afectando sua receita aos 
ordenados do Capitão e oficiais do castelo de S.João da Foz e ainda ao 
conserto anual dos telhados e casas do dito forte.Os sobejos continua
riam a depositar-se no cofre dos Crescimentos.(97) 

Mas,repetimos,a renda não pertencia ao Concelho.Se nos referimos 
a ela neste lugar ê porque as duas imposições eram sempre arrematadas 
em bloco e ao mesmo rendeiro,revertendo a 4a parte para os C o f r e s m u n i_ 
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cipais. 
As condições de arrendamento da imposição do sal 

Tal como nas outras sdsas,aos rendeiros eram postas determinadas 
condições que deviam observar e cumprir durante a vigência do contrato. 
Assim,a satisfação da verba estipulada era obrigatória independentemen
te de qualquer causa oue impedisse ou dificultasse o recebimento por 
parte do rendeiro. 

Por esta cláusula,a eventualidade de guerras,pestes ou cataclismos 
nao o dispensava de cumprir até ao último ceitil os termos da combina
ção.^ai a exigência de fiador. 

As despesas e os encargos com a arrecadação dos direitos corriam 
sempre por conta do rendeiro e era ele auem pagava ao escrivão.A afir
mação I válida para todas as rendas e ramos das sisas. 

Mas o conjunto de condições mais sugestivas aparece nos arrendamen
tos efectuados a partir de lôj^.^rarù elas: 

-o sal oue viesse à cidade por terra e por Vila Nova não pagaria 
imposição,mas as pessoas que o trouxessem não o podiam vender ai nem no 
Rio,sendo obrigadas a trazê-lo para dentro de muros; 

-sobre o sal que entrasse por Apnelas recairia o tributo e nao po
deria ser vendido nessa localidade nem na vizinha de Carvoeiro; 

-o sal que entrasse pela barra era naturalmente onerado; 
-isenta era a mercadoria trazida pelos cavaleiros professos do Ha

bito de Cristo,naturais ou moradores na cidade,proveniente de suas ren
das ou marinhas.—s pessoas oue lho comprassem estavam abrangidas pela 
isenção.(98) 

Durante o tempo de seu contrato,o rendeiro poderia trazer livremen
te o seu sal.Talvez por essa razão,a maioria dos arrematantes pertencia 
ao grupo dos mercadores,aparecendo-nos também um piloto,morador na Fonte 
da Rata (99) e alguns cidadãos.(100) 

0 valor global do imposto do sal manteve-se durante anos perto cu 
mesmo acima dos 200$000.Mas no fim do ano de l607,verdficou-se uma oue-
da brusca que se acentuou c persistiu,talvez porcue a partir daauela da
ta tenham subido os encargos fiscais na origem.(lOl)Aliás,em 1601 fora 
decretado um aumento de 220 reis por moio na carga tributária que,por 
então,apenas se aplicou aos estrangeiros (102),visando-se por razões po-
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1584 191000 12*000 11*000 6)500, 15*500 6*500 - - - 70)000 80(000 56*500 60*000 580)000 •* 
158fi 34IOOO 12*000 13*000 7)500 12)000 7*000 - — - 42)000 90*000 57*500 60*000 650*000 -

159* 20*000 11*000 12*000 8)000 13*000 12*000 - 110(583 73450O 60*000 120(000 90)000 60*O00 - -

1592 22IOOO 11*000 12*000 8)000 13*000 12*000 ■ -

178*906 - 66*000 185(000 15*000 40*000 630*000 -

13» 22000 111000 12*000 8)000 13(000 12*000 - - aa> 85(000 176*000 12*500 50*000 1020*000 -

1395 30*000 11*600 12*500 6)000 17*000 12)500 - - - 85*000 173*ooo 121500 50)000 1060(000 -

15?« 321000 17*000 11*500 7*000 13*000 14*000 — - - 83*000 1501000 531500 50)000 900(000 -

13*7 J?|000 10*000 3»ooo 4)000 1 II 1000 14*000 - - - 81(000 )$0 (000 54*000 5'» 500 1)02)000 m 

Ï5J6 33IOOO 12)000 12*000 41000 12)500 20)000 «•> - - 951000 lBOlOOO 141000 56)000 10001000 -

1599 421000 14*000 12)500 5)000 16)000 17)000 - - - 107(000 165)000 49*000 60)0O0 10471000 -

1600 - - - - - - - - - - - - - 9021000 -

160) 401000 16)000 13*000 51000 7)000 14*000 - 168)527 89)JOO 160*000 172)000 221962 57*500 10001000 -

1604 601000 21(000 17*ooo 51500 7*000 141000 - 1441616 861)65 17 r* 000 202*000 6(11000 50)000 10401000 -

1606 301000 311500 16*000 51000 8(000 13*500 - - - 160*000 140)000 8)000 70*000 11301000 -

1607 301000 31*500 16)000 8)500 8)000 22)500 - - - 200*000 1701000 7)000 55*000 1150)000 -

1608 51*000 20)000 ÍOOOO 5*000 8)000 16)000 - - - 175*000 120)000 8)000 37*500 1015*000 -

1609 1(4000 24*000 17*000 5*000 7*500 16)000 - 6)096 72*000 202*000 191)000 351595 27*500 1170*000 -

10.0 20)000 15*000 17*000 5)000 6)500 16)000 - «0)485 98)825 216*000 200)000 53)970 45*000 1200*000 -

1611 38*000 20)000 17tooo 6)000 6)500 16)000 - - - 2051000 205IOOO 8)000 43*000 1260*000 -

1614 70K>oo 20*000 17*000 10)000 11*000 164000 - - - 310*000 2201000 8*000 30*000 11601000 161)000 

161$ 74IOOO 30)000 26)000 11)000 14)000 18)000 - - - 330*000 251)000 - 301000 1400*000 232*000 

í e i é 65)000 35*500 26)000 20)000 tetooo 20)000 - 46*726 951395 325*000 300)000 420*000 32*500 l8?o*ooo 22E1O0O 

1616 501000 32*500 50)000 15*000 21*500 22(500 •a» - - 340*000 242)000 4*000 28*750 - 275*000 

1620 95»ooo 45*000 50)000 20)000 23)000 14(000 29)192 114*265 370*000 270)000 281000 - 5?o*ooo 280*000 

1621 95ÍOOO 32)000 34)500 20)000 29)000 15)000 - - - 370JOOO 300)000 4*000 17*500 1600*000 436*000 

1622 801000 33)000 39*500 15)000 1 5 0 0 0 15)000 - - - 327*000 260*000 41000 30*000 1200)000 6Í210OO 

1623 82*000 38)000 39*500 15)000 161500 16)500 - ' - - 350JOOO 345ÎOOO 4*000 33*250 1440)000 615*000 

1624 601000 53)000 39)000 15)000 17)000 12)000 - - - 265*000 3451000 4*000 251500 1650ÍOOO 210*000 

1625 60)000 51)000 60)000 20)000 25)000 20)000 - 264)231 66)900 220*000 3001000 1É1*>91 17)500 1200*000 j 300*000 

1627 65IOOO 33*000 50)000 - 20)000 16)000 - ' - - 200*000 310*000 4*000 17)500 1500*000 765*000 

1628 120)000 20)000 58*500 18)500 21)500 15*000 - - - 3101000 315*000 - 19)000 1520*000 660*000 

1629 70)000 25*000 75*500 12)000 21)500 13*500 - - - 280*000 400)000 4*000 37)500 1760*000 630)000 

1 1ÉJO . 5 2 ) 0 0 0 33)500 75)000 15)000 21)500 13)500 - .- - ■ _3551500 380SOOO-: . 4*000 30*000 14«otopo. 1350*000 _ . 

1631 . 80 j 000 30)000 103)000 15)000 15)000 I31500 30*000 178*245 78)755 3551500 3601000 24*000 36*250 1570JOOO 116CJ000 
1632 62)000 30)000 96)000 16)500 16)000 14)000 48)000 - - 306*000 3ÍOÍ000 4*000 301500 1600*000 299IOOO 

1633 81)000 28)000 96)000 16)000 16)000 12)000 27)000 1331785 103)550 370*000 3501000 24*000 75*000 15551000 -

1634 72)000 22)000 96)000 10)600 14)000 12)000 27(000 - - 340*000 245)000 41000 701000 14001000 7361000 

1635 751000 25)000 96)000 11)000 14)000 19)000 27(000 84*957 90)966 340*000 360*000 1331637 50*000 1750*000 800*000 
1636 80)000 25*000 96)000 11)000 14)000 15)000 27*000 96)317 66)250 300*000 400*000 24*000 1001000 1800)000 -

1637 75*000 22)000 65*000 12)000 15*000 15*500 27(000 _- - 290*000 365*000 3*ooo 37*500 1750)000 956*000 
163S 70)000 19)000 76*000 12)000 12)000 14*000 27(000 - - 290*000 360*000 4)000 46)250 1625)000 720*000 

1639 - - - - - - - - - - - - - 1445*000 -

I640 65)000 19)000 86)000 12)000 12)000 14*000 35*000 - — 3001000 26OS0vX) — 46Î250 12101000 7681000 

Votai Ktf i i ta io i apeiiea os ndciaro» que encontramos dooucen.tk.dDB, onltlodo cut roe que, era bora de reoepção regular (ouso doe foror) nai. t c p r e epij-toec referido* 
aa> foot as . 
r0KTS3| AHKT, Livro» do Cofre doe Bon* <to Conoeiho, livrou dVa arrume tap? en dan Rendu.*, l ivrou do Cofre. Livroe do Cofre du Cidnde,fJeceitK£t 
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líticas,atingir sobretudo os holandeses. 
0 nível mais baixo deu-se em 1621 e I626 - ?0$OOO.Caso singular 

foi o ocorrido em l624,no qual,apesar de a melhor oferta se situar nos 
76$000,a renda nao foi adjudicada,preferindo o Corregedor e demais mem
bros da Comissão que o imposto se cobrasse por conta da Câmara,com base 
nos elementos constantes no respectivo livro, ^rá uma nova opção - a da 
administração directa- que não terá conseguido impor-se. 

2.2 - CRESCIMENTOS DAS SISAS 

Ao longo do presente trabalho,por mais de uma vez demos notícia 
do chamado Cofre dos Crescimentos das sisas no oual se guardavam os di
nheiros resultantes do saldo entre o total por nue a Câmara arrematava 
os diversos ramos das sisas e a soma contratual que,anualmente,devia 
entregar à Fazenda Real. 

Aqui e agora tentaremos as vicissitudes do processo do lançamen
to das sisas e dos mecanismos institucionais cue o apoiavam.Estudaremos 
ainda as circunstâncias e a evolução da utilização daqueles fundos,ouer 
por parte da Câmara quer por parte da Coroa,procurando assinalar nue 
constituiu campo particularmente sensível da luta institucional e polí
tica entre a autonomia municipal e o dirigismo régio,nomeadamente duran
te os últimos vinte anos do domínio filipino. 

2.2.1 - As origens das sisas - referência breve 

Seria descabido e talvez falho de originalidade demorarmo-nos no 
estudo das origens das sisas e do seu estabelecimento como imposto geral 
e permanente.Outrem já o fez.(lOh) Salientaremos apenas nue,de imposição 
municipal promulgada provisoriamente em circunstâncias graves da vida fi
nanceira do Concelho,passou a tributo régio ocasional e depois,nos tem
pos de D.João I,a imposto permanente e geral do nual nenhuma pessoa goza
va do privilégio de isenção. 

Ko século XV incidia sobre todas as mercadorias,com excepção do ou
ro, prata,pao cozido,cavalos e armas,sendo metade pago pelo comprador e a 
outra metade pelo vendedor.(105) 

Quanto às origens e evolução na cidade do Porto já se escreveu al
guma coisa mas acreditamos cue a documentação medieval encerre informa
ções de todo inéditas e desconhecidas.(106) 
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Sustentandonos nos estudos feitos pelos autores que ternos vindo 
a citar,pensamos que,no Porto,não há notícias de contratos de ençabeça
mento das sisas antes de 1564,contrariamente â prática seguida em Coim
bra,onde provavelmente entre 1527 e 1538 foi a modalidade adoptada,(10?) 
sendo retomada de novo em 1564. 

2.2.2  As sisas no Porto durante o período filipino 
Nas Cortes de Tomar de 1581,Filipe II acordara com os Povos que 

nao haveria alteração nos contratos e encabeçamentos das sisas que no 
passado houvessem sido feitos  f] 08) Nan ^f^Hn^r 

,x «ao aeierxnao o peaxao que aqueles 
lhe haviam dirigido para obter a abolição das sisas,(requerimento apre
sentado no capítulo sexto do Terceiro Estado) o Pei,na resposta,obrigou
se a "nao se acrescentarem os emcabeçamentos" e fez a promessa de man
dar prover nas "exorbitâncias e vexações" de que eram vítimas os morad 
res dos Concelhos por parte dos arrecadadores das ditas sisas.(109) 

Assim sendo,a Cidade do Porto e arrabaldes tinham obrigação de p 
gar à Fazenda Peal 4.323$686 reis,segundo os termos do contrato d 
beçamento realizado entre a Câmara e a Coroa em 1564 e renovado e 
1570.(110) 

■ 

Recordemos as circunstâncias desse convénio. 
Por volta de 1564,talvez em consequência de capítulos apresenta

dos nos Cortes de Lisboa de 1562,0 Hei mostravase sensível às queixas 
populares segundo as quais o modo de arrecadação das sisas da Fazenda 
Realtor parte dos rendeiros a quem eram arrendadas .resultava em gran

de opressão do povo e favorecia extorsSes odiosas.Para obviar aos incon
venantes do processor Monarca decidiu por em execução uma modalida
de que,como vimos,jâ havia sido ensaiada algures. 

Para implementação do plano,em Julho de 156^ foi enviado às Comar
cas de *ntreDouroeHinho,TrásosMontes . Beira.o Doutor Henrique Es
teves da Veiga,Desembargador da Casa da Suplicação ( m ) 0 q u a l c o n c l u i u 
as negociações com a C í m a r a e . o P o v o d Q P o r t o ^ ^ ^ ^ ^ 
ano. 

Nesse dia,as part.e.du» lado o Pei,apresentado pelo seu Co,.issâr<o 
do outro a Cidade representada pelo Corregedor,Juiz . Vereadores.Escrivao' 
Procuradora, da C i d a d e . do Povo,letrado da ^ ^ ^ ^ ^ Q' 
O V O e ' T U Í t o s cidadãos,acordaram o seguinte: 

o

e enca
m 
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1°- por ur. período de 6 anos, entre I3C1' e I569 inclusive, a Cidade 
do Porto,seus arrabaldes e Termo Velho aceitavam as sisas con todas as 
pertenças e ramos como era costume; 

20- em contrapartida cornprometiam-se a entregar anualmente à Fa
zenda a importância de h.2k%kk2: e ainda mais 1% para obras nias e 2 
por mil para o Escrivão e porteiro dos ^ontos e ainda 3 arrobas e 17 ar
ráteis de cera. Aquela verba foi calculada com base nos arrendamentos 
anteriores de cada um dos ramos da sisa. 

32 -Para satisfazer o compromisso,os contratantes concelhios da
vam como garantia os seus bens e fazendas e renunciavam a alegar cau
sas escusantes para o seu não cumprimento; 

kQ - a Coroa ficaria isenta de oualquer sisa na venda ou arrenda
mento de suas fazendas bem como o comprador ou arrecadador delas; 

5P - oc ramos cujas sisas andavam arrendadas eram OF seguintes: 
ver ("aver") do peso,vinho,pescado,hortaliça,herdades e carne e pão. 
Porém o ramo do pao e carnes seria satisfeito pela imposição do vinho, 
como estava estabelecido.(112) 

A evolução do sistema 
Celebrado o contrato,logo no ano seguinte uma provisão datada de 

h de Março autorizava e estabelecia normas para o arrendar do ramo das 
orrentes,de modo a que o objectivo que se pretendia atingir com o no

vo sistema,ou seja,alívio dos contribuintes,não fosse frustrado.(113) 
N0 mesmo ano foi promulgado um regulamento válido para todo o Reino a 
esclarecer alguns aspectos da arrecadação que a legislação anterior não 
contemplava ou apresentava obscuramente.(114) E mais tarde,em 1574,de
pois de informações colhidas por mediação de seus comissários enviados 
pelo Reino,o Monarca fez publicar o conhecido Regimento dos encabera^n-
tos das Sizas deste Reyno.(115) 

Em I57O,como já afirmámos,o contrato foi renovado com a cidade, 
tendo o encabeçamento sido fixado em 4.J>23$686 reis.Desconhecemos por 
quanto tempo se manteve válido.Mas em I585 uma provisão régia entrega
va ao povo,por mais 6 anos,as sisas da cidade,com efeitos retroactivos 
a partir de Janeiro,nas mesmas condições do encabeçamento passado. 

Mas o Senado da Câmara entendeu dever pôr algumas condições para 
aceitar a oferta ré"gia„ (116) Eram elas: 

c 
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Io- - as fianças dos siseiros como dos recebedores haveriam de ser 
tomadas pelo Contador da Comarca e não pelos oficiais da Câmara para não 
correrem o risco de serem penhorados e executados em suas fazendas; 

2 o - que o Rei nomeasse recebedores por carta régia,dando-lhes or
denado conveniente à custa dos rendeiros ou do dinheiro das sisas} 

3Q - que os crescimentos,quando os houvesse, ficassem para as des
pesas da Cidade do mesmo modo que o povo ficava obrigado às perdas; 

hQ - que os aforamentos gravosos que se puseram na Alfândega nor 
Ant5nio de Teive e João de Teive fossem levantados pois eram excessivos 
e desencorajavam muitos mercadores de trazerem mercadorias à cidade,ve-
rificando-se até já uma quebra de 200$000 por ano no ramo do ver do pe
so. 

Não sabemos o que o Rei respondeu às reivindicaçSes da Câmara.Cer
tamente nada,pois as fianças continuaram a ser exigidas e recebidas na 
Mesa da ^âraara,os aforamentos não foram alterados e os recebedores dos 
principais ramos s6 mais tarde,como vimos,é que foram nomeados vitalicia 
mente. 

Não encontramos documentos que testemunhem as sucessivas revalida
ções do contrato do encabeçamento.Cremos que elas existiram,de seis em 
seis anos,ao menos até 1Ô02.A partir dessa data,o silêncio da Corte e o 
costume como que prorrogaram automaticamente a sua vigência nos valores 
e condições antigas.(117) 

2.2.3-As propostas de aumento do cabeção 
A primeira tentativa de aumento do contrato do encabeçamento das 

sisas da Comarca do Porto (ao que julgamos,atingiria também as de Viana 
e Guimarães) 4ll8) surgiu em Maio de 1593. De facto,em 12 desse mes dis-
cutiu-se na Câmara um assento régio trazido pelo ^xecutor do Almoxarifa
do, Antonio 'l'ornas,pelo qual se mandava abater 170S000 ao povo da vila de 
Monção e acrescentar essa importância ao encabeçamento da sisa do Porto, 
com efeitos retroactivos a partir de 1591,ano em que se terá iniciado 
novo período,por renovação do contrato.(119) 

0 Juiz e Vereadores e mais Oficiais não ouiseram responder ao fun
cionário da Fazenda sem submeter a questão à apreciação dos cidadãos e 
representantes do Povo que,para o efeito,se reuniram em Junta 3 dias de
pois. 

A Assembleia,como sabemos,rejeitou unanimemente a aceitação de 
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tal sobrecarga e decidiu comunicar as razoes a nua Majestade.Em resumo, 
os moradores e governantes explicaram ao Monarca que os crescimentos 
que existiam no Cofre eram devidos ao sacrifício do Povo que não vira 
diminuída nenhuma taxa desde que o contrato fora celebrado a primeira 
vez em 1^64 e que,sendo as correntes da terra e entradas do mar o prin
cipal ramo,bastava um ano mau sob o ponto de vista de condiçSes metereo-
l6gicas ou de pressão de pirataria e corso para ter que se recorrer ao 
mesmo Cofre para honrar o compromisso com a Fazenda-régia.Alias,acres
centasse ,muito desse saldo havia sido gasto em empréstimos aos militares 
castelhanos para pagamento dos respectivos soldos e em obras de preven
ção militar da cidade contra eventuais ataques britânicos. 

Para mais eficazmente exporem os seus argumentos escusantes e dis
suadirem as régias intenções decidem,ali mesmo,enviar emissários às Cor
tes de Madrid e Lisboa,com licença e procuração para submeter o assunto 
ao arbítrio dos Tribunais superiores.(120) 

Julgamos que finalmente a cidade do ^orto conseguiu ser poupada 
ao encargo da vila de Monção.Kas em 1599 o problema ainda se arrastava. 

A proposta mais séria de aumento do cabeção das sisas em todo o 
Reino deu-se,porém, entre l605-l607. 

Dadas as dificuldades cem que se debatiam as finanças castelhanas 
-lembremos a bancarrota de l6o? -(l2l).muitas eram as vozes de KiniSfc 
tros e oficiais castelhanos que defendiam um acréscimo das sisas da or
dem dos 100?;.Assim,Martim Alvarez de Castro,num relatério em língua es
panhola defendia oue as sisas de Portugal (correspondente das alçava-
las de Castela ) fossem aumentadas de 222 contos (valor oue permanecia 
inalterado desde 1558) para kkk contos.(122) No seu entender o povo não 
sofreria muito visto que o ramo das correntes,por si s6,dava para satis
fazer o encabeçamento.(123) 

Se olharmos para o quadro das arrematações das sisas verificamos 
que tal opinião era exagerada no caso do Porto e descabida para Lisboa 
cuja Câmara,ao oue parece,não dispunha da renda das correntes.(124 ) 

Outro jurista,o Lie.do Melchior de Sevres (?) participava do mes
mo ponto de vista e insistia na distinção entre correntes e risas.As 
primeiras,no seu modo de ver.pertenciam ao Rei que as havia dado aos 
povos.Ora s6 com o rendimento delas,as Câmaras satisfaziam o encabeça-
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mento e os oficiais repartiam entre si on dinheiros sobrantesJ Sendo 
assim,achava que,no mínimo,as sisas devim subir 50?^,pois , acrescenta, o 
que nos tempos de D.Sebastião valia 100,hoje (l607) chegava aos 200. 
(125) No seu entender,o aumento devia ser dirigido pelos Provedores de 
cada Comarca. 

De facto,desde I606 estes cumpriam ordens reais no sentido de fazer 
arrendar directamente para a Fazenda as correntes e tratarem com os po
vos o negócio do aumento dos eneabaçamentos.No caso de as Câmaras não o 
aceitarem,o Rei mostrava-se disposto a fazer arrendar para a mesma Fa
zenda as sisas ou até a considerar a recolha pela própria Administra
ção,se bem que esta hipótese lhe repugnasse pelos maus resultados que 
noutras circunstâncias havia proporcionado.(126) 

Ao fim e ao cabo,nada se alterou nesta matéria.0 reino reagira 
muito mal às hipóteses de acrescentamento do cabeção das sisas e do ar
rendamento das correntes.(127) A Câmara de Lisboa ergueu-se desde a pri
meira hora contra os aumentos e,em sessão de 27 de Maio de I606 dispôs-
se a solicitar procuração às cidades e vila do primeiro Banco para tra
tar este negócio com sua Majestade,tendo eleito para essa missão D.Nuno 
de Mascarenhas,(128) o qual foi ouvido "muy particularmente" pelo Sobe
rano. (129) Cremos estar relacionada com esta embaixada da Câmara de Lis
boa a ordem que se deu a Henrique de Sousa,Governador do Porto e Minis
tro da Junta da Fazenda de Portugal e a Pui Mendes de Vasconcelos,fidal
go de Évora,para não prosseguirem na missão de que haviam sido incumbi
dos qual era a de tratarem do aumento das sisas,o primeiro nas Comar
cas a norte do Tejo e o segundo nas do Alentejo e Algarve. Para compen
sar o seu trabalho havia-se-lhes prometido a choruda ajuda de custo de 
^+.000 cruzados a cada um.(170) 

Mas a oposição não vinha apenas das Câmaras do Reino. Também os 
Ministros portugueses do Conselho da Fazenda pensavam de igual modo, a-
gravando-se o seu descontentamento com a nomeação de castelhanos.(1?1) 
E foi o Conselho da Fazenda que em 2/5 de Março de l607 aconselhou o Rei 
a não alterar, por então, o sistema seguido nos anos anteriores. Em con
sequência o monarca ordenou aos Provedores que não alterassem o modo 
tradicional. 

Quanto à Câmara do Porto, também ela foi avisada pelo Provedor e 
Corregedor de oue Sua Majestade lhe mandara arrendar "as correntes das 
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sisas per conta de sua fazenda" e tratar con os povos o aumento do en-
cab eç amento até ao valor por nue andavam arrendadas.(I32) A alternati
va que o Rei dava à não aceitação da sua proposta era a mesma que acima 
referimos: mandar arrendar ar sisas por conta da Fazenda Real. 

O Senado portuense como os de outras Câmaras, respondeu com algu
ma dureza à intenção régia, exibindo a "desconsolação" que a carta -pro
vocou e lembrando que o Rei se obrigara nas Cortes ,de Tomar a não aumen
tar os tributos. Aliás acrescentam, "Sua Magestade como Rey Católico de
ve ter respeito" pela promessa feita. E depois, mais diplomaticamente, 
desfia o rosário das dificuldades da região:cidade "exterile cituada 
sobre fraguas",não tem mantimentos senão os que lhe vêm de fora por as 
terras do "circuito delia serem fracas e delguadas".Rara cumulo,a nave
gação no Douro vinha diminuindo drasticamente devido às arremetidas 
dos corsários.Aliás,a cidade por ser porto de mar sujeito a constantes 
rebates de inimigos e por ter dado mostras da sua fidelidade nas ocasi
ões que já se haviam propiciado,bem merecia que o Rei lhe mantivesse 
o encabeçamento no valor tradicional e lhe conservasse a posse das cor
rentes "por ser a mayor parte delias sissas cue se paguão por emtradas 
que vem pello mar".Sem elas,nem sequer se poderia assegurar o encabeça
mento no preço em que o tinham.(I33) 

A carta da Cfinara do Porto foi aprovada em Junta de cidadãos e 
remetida em Janeiro de l607. Sendo posterior à embaixada da Camará de 
Lisboa, constituiu mais uma prova inequívoca da impopularidade das me
didas fiscais que se preparavam mas que não chegaram a ter execução. 

Em Outubro o Rei não havia ainda respondido à Câmara do *>, 
Mas, como dissemos atrás, por então ficou ser- efeito o m 

,orto.(13i. ) 
programado aumento 

das sisas.Porém ficou no ar a ideia de que a Corte pretendia modificar o 
sistema para obter maior rendimento. A prova disso está no facto de, no 
fim do ano de I607, a comissão das arrematações das sisas do Porto pôs 
como condição o seguinte :"mandando Sua Kagestade que as sisas corram por 
ordem de Sua Fazenda e não por via do encabeçamento como te gora se ussou 
as pessoas paguem pro ratta o tempo aue tiverem corrido as ditas Rendas 
e dahy por diante as larguem as pessoas que Sua Kagestade ouver por seu 
serviço..."(I35) 
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Nova tentativa da Corte para explorar 
directamente o ramo do ver do peso(136) • • 

Novamente em período de grandes dificuldades financeiras(137),a-
gravadas pela guerra que se iniciava na Europa e pelos ataques constan
tes dos corsários às naus portuguesas e castelhanas, a Corte de Madrid 
sentindo-se obrigada a responder ao inimigo, tratou de reforçar a Arma
da da costa. Porém, alegando que o rendimento do Consulado não bastava 
e que a Fazenda Real não dispunha de meios, o Rei decidiu reivindicar a 
renda da sisa que em Aveiro, Porto e Vilas marítimas de Entre-Douro-e-
-Minho se arrecadava pelas Câmaras, relativa a mercadorias que entravam 
pelo mar e não eram de selo.(138) 

Na carta régia de 18 de Abril de I6l9 (139) e no alvará de 15 de 
Julho do mesmo ano,(l40) sua Majestade comunicava às autoridades daque
les lugares que tal taxa passaria a ser cobrada directamente pelos ofi
ciais das alfândegas, devendo o rendimento ser guardado em cofre de 3 
chaves, as quais estariam na posse do representante da Câmara, nomeado 
por esta anualmente, do Juiz da Alfândega e do Escrivão. 

A mercadoria que o alvará régio intenta atingir e da qual deseja
va sacar rendimento era,sem dúvida, o açúcar brasileiro.Embora rei abso
luto não quer dar mostra de agir arbitrariamente .Por isso, apresenta argu
mentos em apoio da deliberação tomada: 10 - a sisa em causa, pertencia 
originalmente à Fazenda Real; 2Q - tornava-se necessário acabar com as 
diferenças que se verificavam entre os portos de Entre-Douro-e-Minho e 
os restantes do Reino,no tocante à arrecadação da referida renda. 

Ignoramos a reacção das Câmaras de Aveiro e Viana.Mae a do Porto 
nao escondeu o acolhimento desfavorável que a carta régia de Abril me
receu dos cidadãos c pessoas da governança. 

Em resposta de 22 de ^aio (l̂ -l) o Senado tenta convencer o Kei de 
que tal inovação não convém nem ao serviço de sua Majestade nem ao bem 
comum do seu ^ovo.Vale a pena recordar as razões da cidade pois apesar 
dos exageros de argumentação normais nestas circunstâncias,as informações 
ai contidas sao de grande relevância para a história económica do burgo 
portuense: 

-defende-se a tese de que a moderação das taxas de aforamento este
ve na origem do desenvolvimento da vocação comercial dos lugares de Entre-
-Douro-e-Minho e incrementou o progresso da cidade.Esta convicção reflec-
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tiu-se nos capítulos particulares enviados às ^ortes de Lisboa de 1619, 
datados de 17 de Maio.Aí se solicita ao Hei licença para arrendarem as 
sisas por taxas moderadas para alívio do povo e bom provimento da cida-
de;(l42) 

-complementarmente,a cidade do Porto entrará em decadência no dia 
em que as pautas e taxas alfandegárias forem iguais às de Lisboa,pois da
das as dificuldades da barra e o perigo da costa,os Mestres das naus 
preferirão o conforto e a comodidade do estuário do-'J-'ejo; 

-os prejuízos atingirão a Fazenda Real pois,não vindo os barcos, 
nao haverá açúcar que ê o produto que os estrangeiros cá vêm buscar.Os 
próprios castelhanos deixarão de,por terra,trazerem sedas e panos ã ci
dade e,mais uma vez,a Fazenda Real sairá empobrecida; 

-a falta de navegação intensa provocaria a diminuição de pilotos 
e homens do mar de que o Rei lançava mão todos os anos para as suas Ar
madas . 

Para além destas alegações de incidência local, a carta do Senado 
vai mais além e ousa lembrar ao Rei, uma vez mais, que as promessas fei
tas de nao alterar os encabeçamentos deviam ser cumpridas. Ora apropriar-
-se da sisa do açúcar era dermer.^rá-la das demais e privar a Gamara de 
una receita que a impossibilitava de satisfazer o contrato a cue estava 
obrigada corn a Fazenda Real. 

Finalmente o documento contém uma acusação: é oue as rendas do Con
sulado que atingiam anualmente 177.000 cruzados (mais de 70 contos) (1^3) 
estavam sendo desviadas para outros fins que não o nue lhe -!era origem: 
apetrechamento das armadas de costa. 

A não receptividade dos governantes do Porto à intenção real, cer
tamente já esperada, não impediu a Corte de publicar o alvará acima re
ferido que dava força de lei. ao conteúdo na carta régia. 

Logo oue isto foi conhecido,o Senado convocou uma Junta realizada 
em 6 de Outubro, à qual compareceram,além da governança, 22 cidadãos. 

A resolução final foi oue se enviasse de imediato um embaixador 
â Corte para apresentar os embargos convenientes.(14A)Efeotivamente foi 
eleito o cidadão Belchior Rodrigues da Fonseca. (ll; S)Em Lisboa, pSde a-
coapanhar de perto o julgamento dos agravos da Câmara apresentados junto 
do Juiz da Alfândega do Porto os quais este, por sua vez, remetera para 
o Conselho da Fazenda. 
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Câmara, Bispo e Cabido.solidários nos 
embargos ao alvará régio 

Depois de recebido o alvará, o Juiz da Alfândega Jerónimo da Ponte 
dispSs-se a dar-lhe a devida execução. Mas,logo a Câmara representada 
pelo Procurador do Povo e da Cidade lhe pSs embargos, que deve ter apre
sentado nos dias imediatos ao da Junta acima referida. 

Ora a estes ambargos associaram-se o Bispo e o Cabido através do 
seu Procurador Bartolomau Aranha. 0 caso g de realçar porque o mais 
frequente nas relações entre as duas entidades, civil e religiosa, era 
estarem ern campos opostos. A explicação da coligação ocasional ê simples 
S que a Mitra e os Capitulares sentiam-se igualmente prejudicados pelo 
novo alvará.(146) De facto, no contrato celebrado entre a Igreja Portu
calense e o Rei D. Manuel de que resultou o celebrado foral, ao Bispo e 
ao Cabido ficava garantida a redlzima das fazendas que pagassem dízima 
na Alfândega e a portagem das mais que entrassem, vindas de fora.No di
zer das autoridades eclesiásticas, o rendimento que provinha dessa fon
te era o mais importante e até imprescindível para a sua cómoda susten
tação.Porém, o novo alvará, no seu entender, iria agravar os encargos 
fiscais e, consequentemente, prejudicar o concurso das mercadorias que 
vinham do exterior com o que as rendas episcopais e capitulares se iriam 
ressentir. 

D. Podrigo da Cunha acrescentava mais que, sem esses réditos, lhe 
era impossível satisfazer, as pensões a que se obrigara. E alegava ainda 
que as negociações com os Reis antecedentes sempre apontavam para a pre
disposição da Coroa de aumentar as rendas da Mesa Episcopal, como forma 
de indemnização à Igreja pelos prejuízos sofridos corn a perda das doações 
antigas de Dona Teresa e não de as diminuir. 

Mas os artigos das alegações do Bispo não passam de 5 num conjunto 
de 27. Nos restantes, o Senado desbobina todos os seus argumentos par
te dos quais já haviam sido expostos na carta de 22 de **aio.F±cam0B a 

saber que em nome dos cidadãos e do povo se fez entrega ao próprio Rei, 
presente em Lisboa para as Cortes,de um memorial particular sobre esta 
matéria ao qual reagiu favoravelmente mas sem dar qualquer resposta por 
escrito. Todavia,a grande força dos argumentos avançados pela cidade 
fora já jogada na carta atrás referida. 
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Em tempo oportuno,como dissemos,o Juiz da Alfá*ndega recebeu os 
embargos da ^âmara mas não suspendeu a execução do alvará.Desta atitu
de também seguiu agravo para o Conselho da Fazenda. 

Este,em primeira sentença de 12 de Novembro de l6l9,mandou que 
o Juiz da Alfândega sustivesse o decreto mas exigisse fiança âs pessoas 
que manifestassem mercadorias.Descontentes,a Câmara e o Bispo embarga
ram a sentença.E em dezembro,o Conselho da Fazenda emitiu segundo des
pacho pelo qual era abolida a necessidade de prestação de fianças.(lk?) 

As coisas ficaram,por conseguinte,no estado em que dantes eram. 
Aos embargos da Câmara,ao que parece,nunca se deu despacho directo.Um 
escrivão da época exarou,a propósito,no fim da cópia que efectuara,o 
seguinte comentário explicativo :"devia ser pella muita justiça que nelles 
tem a cidade.Escreverão se neste livro para que succedendo que se torne 
em algum tempo a tratar desta materia sirvão de informação aos que vie
rem. "(148) 

De 1629 a I635 - 0 aumento do cabeção 

Ê sabido que por carta régia de 12 de Julho de I635 dirigida de 
Madrid â Câmara do Porto,o Rei promulgou nesta Comarca o aumento de 25% 
no cabeção das sisas.(1^9) A mesma ordem havia sido transmitida à cida
de de Lisboa um pouco antes,em 6 de Março,para que "com este exemplo se 
faça o mesmo em todo o Reyno». Q50) Veremos mais abaixo que sé em 1638 
é gué foi possível aplicar no Porto o novo decreto,se bem que,desde 
1618,o Rei vinha retirando do Cofre dos Crescimentos todos os saldos e, 
portanto,na prática o aumento não fez mais que oficializar uma situa-
çao de certo modo preexistente. 

Mas no fim da década de l620-l629 não faltava quem de novo,na ca
pital madrilena,se esforçasse por descobrir os meios mais eficazes para 
se "sacar dinheiro de Portugal" - a expressão é da época. 

Precisamente em 1629 a Junta de ^ortugaKda qual faziam parte o 
Confessor do Rei,Frei A n t o n i o d e Sottomaior,o Duque de Vila Hermosa,o 
Contador-Hor.o Marquês de la P^ebla,o Marquês de los Trujillos,Mendo da 
Mota e Gonçalo de Sousa) analisava EugestSes para tentar aumentar as 
rendas fiscais do Reino.(151) 

A primeira proposta não acrescentava nada de novo âs posiçSes de
fendidas em 1605-1607 e às pretensões da Coroa manifestadas em l6l9.Com 
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efeito,reconhecia-se que as sisas constituíam a maior renda do Reino e 
que estavam dadas aos povos por encabeçamentos validos por 6 anos,por 
preços extremamente inferiores àqueles pelos quais as Câmaras os arren
davam.Além disso,o Rei ofertara aos povos as sisas das correntes e as 
das vendas de bens de raiz,com o aue permanecia prejudicada a Fazenda. 

Estudos feitos por Frei Gaspar de Córdova e Pedro Alvares Pereira 
mostravam que uma subida global de 350.000 ducados (ou cruzados) era pos
sível e perfeitamente tolerável sem sobrecarga popular.Na opinião do 
proponente o simples implementar dessa medida dava para "remediar as ne
cessidades presentes". 

Esta proposta era,no entanto,muito mais gravosa que a de l607,pois 
sendo equivalente o ducado ao cruzado,(152) admitia-se que o acrescenta
mento ultrapassasse os 150% ,isto aceitando como boa a informação de que 
no início do século o rendimento das sisas estaria nos 222 contos. 

Mas outro modo se lhes deparava de aumentar as sisas:era obrigar 
as mercadorias que não eram de selo e entravam pelos portos marítimos de 
Buarcos até Caminha a pagar para a Fazenda Real a sisa de 10%,além da 
dizima que pagavam nas Alfândegas.0 proponente,recuperando projectos de 
I6l9,queria abolir o sistema implantado no Porto no aual,como vimos,o 
açúcar não pagava sisa por entrada mas apenas por venda,com exclusão do 
caso de ser levado para fora por terra em que nada pagavatuma vez aue 
os mercadores se obrigavam a trazer à Alfândega mercadoria de igual va
lor - a que se chamava os retornos - a oual satisfazia direitos. 

Afirmava-se que tal condicionalismo favorável atraía ao Porto 
naus que,em principio,deviam dirigir-se para ^igboa e se cometiam frau-
des.E o autor da proposta acrescentava,qom grande exagero,que devido 
àquele ramo os sobejos das sisas atingiam 50.000 cruzados. 

A esta proposta a Junta de Portugal nao parece ter aderido com gran
de entusiasmo visto que os Crescimentos das sisas do Porto e Aveiro es
tavam aplicados para a Armada de costa e para o socorro da India» No en
tanto, recomendava-se que as pessoas a enviar às Câmaras das Cidades e vi
las do Reino a pedir o serviço voluntário dos 200.000 cruzados (153),le
vassem essa proposta para a submeter ao arbítrio dos povos, (15^) os quais 
como ê evidente,não a iriam aceitar. 

0 projecto do aumento das sisas nao mais foi posto de lado.Em 1633 
ou até antes,aos Corregedores das ^omarcas do reino foram solicitadas 
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m i ormacoes sobre o estado das finanças das respectivas circunscri
ções. (155)S em I635 foi decretado o aumento,embora em percentagem infe
rior à proposta pelos conselheiros régios.Mesmo assim,a promulgação da
quela medida associada ao lançamento do real de água suscitou o descon
tentamento generalizado das populações»como é sabido. 

2.2.4 - As sisas,imposto "ilegal"? 

Os acréscimos ao cabeção das sisas eram temidos e detestados pelo 
efeito nocivo que exerciam sobre a vida das populações,nomeadamente no 
que se refere ao agravamento do custo de vida.Mas essa razão não era a 
única a irritar os contribuintes.S que as sisas eram consideradas como 
um imposto ilegal e ilícito,visto que as causas pelas quais os povos 
nelas haviam consentido há muito haviam deixado de existir. 

Essa é a filosofia subjacente aos capítulos gerais apresentados 
pelo Porto nas Cortes de Lisboa de l6l9.No entender do Senado portuen
se,"causas justas" para o tributo houvera-as no passado,passado,alies, 
longínquo.Esgotados os motivos,os povos "reclamarão as ditas sizas e 
protestarão que as não deviao e que as pagavão contra sua vontade".E lo
gicamente os Procuradores do Porto solicitaram ao rei a abolição do im
posto. (I56) 

A mesma doutrina foi retomada,embo-a mais subtilmente,nos capítulos 
finais apresentados pelo Terceiro Estado nas referidas Cortes,sendo aí 
renovado e reforçado o pedido de extinção das mesmas sisas.(157) 

Se a mesma legitimidade do tributo era negada,quanto mais o havia 
de ser o seu aumento!? 

2.2.5 - Repartição e lançamento segundo os diversos ramos 

Já afirmámos que desde 1$64 a Câmara do Porto pagava uma determi
nada quantia â Fazenda a que se chamava o cabeção das sisas.Embora não 
tenhamos provas documentais para cada um dos anos aqui estudados.cremos 
firmemente que,sem qualquer excepção,as receitas provenientes do arrenda
mento das sisas sempre chegaram para cobrir e honrar o compromisso com 
a mesma Fazenda Real. 

No entanto,durante vários anos até 16°5,manteve-se o costume de re
colher dos moradores um contributo pecuniário directo a que se chamava 
"avenças" cuja repartição era feita anualmente por uma comissão escolhi-

http://l6l9.No
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da, composta por k nobres e cidadãos e por 2 oficiais mecânicos.A Comis
são presidida pelo Corregedor da Comarca,era eleita por un?, assembleia 
a que tinham acesso e direito de voto os Cidadãos.e.os Vinte e Quatro. 
(I58) Os avençais,ao que parece,não protestavam muito porque tal contri
buição trazia-lhes benefícios fiscais.(159) 

Mas a cobrança deste imposto directo constituía um mau negócio pa
ra a Câmara pois as receitas não atingiam mais que 12$000 e as despesas 
cora a repartição tocavam os 5OS00O reis.(l60)Aliás,todos 03 anos verifi-
cavam-se quebras no seu recebimento da ordem dos lS600 a 2S$00 reis,ou 
seja, entre 15 e 20?í,de vidas a falecimento ,prisão , ausência , fuga ou erro 
de nomeação dos contribuintes.Cl6l) 

Não faltava,por isso,quem,na governança,advogasse a extinção desse 
serviço. 

0 ano em que dessas tentativas mais evidentes vestígios nos ficaram 
foi o de 1588.Os vereadores desse ano,considerando que o Regimento das 
sisas não obrigava ao lançamento de contribuições directas senão auando 
o valor da arrematação das rendas não ehegasse para cobrir o preço do en-
cabeçamento,negaram-se a eleger repartidores para as avenças,mantendo, 
porém,aos avençais o privilégio de nao pagarem sisa. 

0 projecto foi submetido ao C o r r eg e (j o r 0 qual se furtou a decidir 
sem primeiro ouvir os Procuradores do Povo.(l62) 

Não sabemos qual a resolução final do magistrado.De oualquer for
ma,© Livro de Vereações não regista os nomes dos eleitos,se os houve. 
Mas no fim de 1588,as fontes registam nova escolha de repartidores para 
o ano seguinte (163), o oue nos leva a pensar oue a tradição se manteve 
por algum tempo mais,até porque todos os intervenientes no lançamento 
ganhavam algum. (164) 

Gomo quer que seja,em l602 tal prática acabou mesmo,pois em 14 de 
Março do ano seguinte,o Desembargador Melchior Miranda de Carvalho,em 
nome do Soberano,determinou que nesta cidade "se não faça repartição 
de sisas por o povo como tegora se costumava pois as rendas que se arren-
dao bastão para pagamento do que se deve a fazenda de sua Magestade e 
ainda sobeja dinheiro".(165) 

A partir de então,acabaram no Porto filipino os impostos directos 
regulares,subsistindo apenas,como dissemos,uma ou outra finta. 
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Não era assim em todo o Reino.Em Coimbra,por exemplo,onde o total 
do arrendamento das sisas não atingia a verba fixada pelo contrato do 
encabeçaraento,a diferença era coberta pelo lançamento de contribuições 
eauitativas pelos moradores,sendo os repartidores eleitos na forma do 
Regimento das ùisas de 1572+.(l66) 

Os diversos ramos das sisas 
A) - Ver do peso,entradas do mar e correntes da terra 

Este ramo até I586 aparece-nos subdividido e'm dois : entradas e 
correntes da terra e entradas do mar.A arrematação era feita separadamen
te e nem sempre à mesma pessoa.Por exemplo,em 1586,Pêro Duarte,de Massa-
relos,foi siseiro das entradas do mar,tendo Lopo Nunes Vitória ficado 
com a das correntes da terra.(I67) 

Em 158^ e I586 também se chama às correntes da terra,correntes da 
terra do ramo do ver (aver) do peso e ramo do ver do peso das entradas 
e correntes da terra.(l68)A designação aue prevaleceu foi a de "entra
das do mar e correntes da terra",sendo adoptada na pauta de aforamentos 
de 1628,(169) embora em I6O7 se lhe volte a chamar "aver do peso e en
tradas do mar e correntes da terra".(170) 

Se olharmos para o mapa do conjunto das sisas oue nos foi possível 
elaborar,constataremos que sobressai como o ramo mais rendoso,embora 
aqui e além ultrapassado pela sisa do pescado. 

A base de licitação fora fixada em li+52$980 (171), sendo depois 
elevada para lA78$800.(172) Constatamos,todavia,oue,con excepção dos fi
nais do século XVI (período de peste) sempre foi adjudicada por valor 
muito superior,atingindo o triplo em 16?1.(173) 

Daí as repetidas afirmações dos ministros castelhanos e dos preco-
nizadores dos aumentos a que aludimos acirsc 

Condições de arrendamento 
De maneira geral,podemos dizer nue,neste ramo,as sisas eram devi

das por venda e nao por entrada. (17^0 
0 rendeiro deste e dos demais ramos deveria prestar fiança em pra

zo útil e pagaria ao tesoureiro aos quartéis. 0 compromisso devia ser 
integralmente satisfeito,não podendo o siseiro invocar a feira franca se
manal para obter qualquer desconto.Mas,ao cue parece,couros e sebo em pi
pa ,pagavam sisa,mesmo em dias de feira.(175) 
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0 Regimento das sisas não permitia que em cada ramo houvesse mais 
de 2 rendeiros.(176)Essa norma terá sido respeitada;todavia,em I.586, 
Lopo Nunes Vitória associa a si o sobrinho Lopo Nunes Coutinho e o aer-
cador Francisco Pereira.(177) 

Nas condiçSes impostas pela Câmara surge bem evidente o propósito 
de garantir o abundante abastecimento do burgo.Assim,em 1593,determinou-
-se que todo o azeite que viesse à cidade por terra,rio ou mar não pa
gasse qualquer direito;nem sequer seria onerada a revenda do produto. 
(178)Em 1609 reafirmou-se que pelo sumagre vendido na feira não se co
brasse sisa.(179) Por sua vez.em l6l6.o rendei ro comv ---- -
levar direitos de pipas e quartos velhos que fossem vazios T>ara Riba 
Douro.(180) 

Alem do abastecimento,procurava-se favorecer a exportação:de modo 
geral,as fazendas que se comprassem nesta cidade em primeira mSo e se 
levassem para fora por mar e terra,não pagariam sisa visto que o vende
dor a pagara.(l8l)Apenas pagariam 30 por mil os artigos produzidos no 
burgo e comprados para levar para fora por mar e terra.(182) 

A Comissão de arrendamento das sisas procurava garantir o recebi
mento da renda na totalidade,precavendo-se contra eventuais reclamações 
dos rendeiros que aproveitavam todos os pretextos para conseguir fugir 
ao pagamento integral.Daí a r a z a o d e s e r d e c l á u f 5 u l a s q u e & ^ ^ . ^ 
punha e que nos poderão parecer bizarras:em l60 2,A n t 6 n i o p o a r i g u e s d e 

Flandres obrigou-se.independentemente de quaisquer direitos novos que 
sua Majestade pusesse nas mercadorias vindas por mar,quer viessem muit 
ou poucas naus de Flandres ou de outras partes estrangeiras.(I83) 

Em época de aberta hostilidade política de Espanha contra os -re
beldes'. holandeses,que se traduziria certamente em abaixamento do volu
me das trocas,a governança do P0rto pretendeu eliminar à nascenca.o a-
proveitamento da conjuntura por parte dos siseiros,Para fugirem aos en-
cargos.A continuação dessa política de hostilidade teve,de resto os seu 
efeitos negativos em l607:a diminuição das entradas de mercadorias pro 
venxentes de Flandres produziu abaixamento significativo da arrematação 
desta renda e disso havia nítida consciência.(184) 

Deve interpretar— como sinal da mesma preocupação de garantir o 
recebimento por inteiro a fórmula certamente tradicional mas que nos apa
rece pela prxmeira vez em l608:o contrato seria respeitado sem q u i t a s 

as 

us 
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nem esperas raesrao que houvesse guerras , fones,pestes, esterilidades e ou
tros casos pensados e nao pensados.E se o rendeiro auisesse alegar em
bargos,não seria ouvido sem primeiro depositar o rendimento nas mãos do 
Procurador da cidade.(I85) 

Alias,normalmente a Câmara defendia-se das demandas dos rendeiros 
nao lhes adjudicando novos arrendamentos sem eles garantirem nue desis
tiam dos processos pendentes (l86)ou transferindo a responsabilidade da 
demanda para o novo rendeiro.(l87)Em qualquer dos casos,no acto da for
malização do contrato,o rendeiro devia desaforar-se e renunciar aos 
privilégios,se os tivesse.(188 ) 

Outras cláusulas defendiam o rendeiro:a sisa das mercadorias que 
entrassem em determinado ano,mesmo oue fossem vendidas apenas no seguin
te ,pertenciam ao ciseiro do ano de entrada.(189) 

Algumas condições visavam proteger os mesteirais e a subsistência 
dos moradores de menos recursos : assim em 1598 ouem comprasse arenas 
uma sola ou duas para uso próprio -nada pagava.(l90)Kas,em lfiO'!, essas 
isenções foram ampliadas .'qualquer pessoa pedia comprar livremente meio 
couro,uma arroba de sumagre ou uma arroba de ferro.(191) Outras isenções 
existiam em favor dos moradores oue convêm não esquecer :assim os mora
dores da cidade,arrabaldes e termo velho nao pagavam sisa cos toneis,pi
pas e arcos e vimes que adquirissem no burgo para seu negócio,desde que 
a transacção se fizesse de vizinho a vizinho.Do mesmo modo,as traves 
mastros e madeira que viessem pelo rio e se vendessem no cais da Ribeira 
em dias de feira.(192)Eram ainda isentas de sisa as coisas miúdas nue 
viessem a vender,tais como gibões,corpinhos,coifas,trancinhas.botões, 
golilhas,fitas de cadarso e outros trabalhos manuais,mesmo comerciali
zados fora da feira.(193) 

Perfil do rendeiro 

A maioria dos rendeiros deste ramo é extraída de entre os mercado
res de grosso tratorcerca de 60?;' deles podem seguramente ser colocados 
nesta categoria.As grandes ouantias envolvidas pressunham da parte dos 
arrematantes grande potencial económico,ate pelas fianças que eram obri
gados a prestar.Todavia,encontramos um confeiteiro da h u a dos mercadores 
Domingos Alvares;um correeiro,Manuel Carvalho;um cordoeiro,António Pin
to que noutros lugares ê chamado de mercador ( e ê seguramente a mes
ma pessoa);um alfaiate,Domingos Ferreira. 
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Quererá isto dizer que entre os meáteirais havia homens abastados? 
Já o afirmámos no capítulo III da ia parte e esta circunstância confirma-
-o. 

Pelo menos, três cidadãos,Manuel da Silva ^arneiro,João Bernardes 
e Gaspar Rodrigues Porto ganharam o concurso respectivamente em 1599, 
1621 e 1628,0 que nos mostra o interesse do grupo por estas matérias» 

-Lodos os rendeiros moravam na cidade,excepto Pêro ^uarte que resi
dia em Massarelos.Mas um,António Podrigues de Flandres,como o nome indi
ca,era provavelmente oriundo do exterior.Este curiosamente,entre 1595 e 
I6IO foi rendeiro deste ramo pelo menos 5 vezes,das quais duas sozinho e 
três de parceria com outros. 

Devemos ainda registar um caso de trespasse.Manuel da Silva Carnei
ro,em 1599,cedeu o contrato aos mercadores Simão Lopes e Sebastião Car
valho. (19*0 

Aforamentos e descrição do ramo 

Enquanto entre 1584 e l6h0 o valor da dízima cobrada na Alfândega 
s e manteve inalterado (comparemos as taxas do açúcar abatido e de pane
la,sarjas ,baetas ,breu,chumbo,alcatrão praticadas em 1584 e 1639),(195) 
os aforamentos das sisas sofreram modificaçõesrpelo menos em 1596(ou 
1595) de que conhecemos a notícia mas não os pormenores.(196)N0va pauta 
foi posta em vigor em I628 da qual o original se conserva no Arquivo 
Histórico Municipal do Porto.(197) 

Talvez valha a pena historiar rapidamente a feitura desta pauta. 
Nos fins de l625,em reunião camarária na qual participava o Cor

regedor e Provedor da Comarca,constatou-se a falta de um regimento que 
regulasse o aforamento de várias mercadorias e determinasse bem as ta
xas que se haviam de cobrar.Ao que parece,tal situação acarretava pre
juízos para os cofres municipais. 

Eogo ali resolveram nor-ear uma comissão para realizar esse traba
lho .constituída por ex-Brocuradores da Ci d a d e e ex-vereadores que cumu
lativamente eram pessoas "de muita consiencia e verdade e antiguas e por 
terem conhecimento das couzas da cidade e zelozos do serviço de Sua Ma
jestade ..,"(198)Os escolhidos foram João de Pigueiroa Pinto,Gaspar Cou
tinho Cerveira,João Vicente Carneiro e Manuel da Rocha de Magalhães. 
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Mas este grup-o nao deve ter consumado a sua tarefa.Ê o que se de
preende do facto de 3 anon depois,em Novembro de 1628,0 problema ter si
do posto precisamente nos mesmos termos'a falta de notícia precisa das 
taxas dificultava a cobrança e originava demandas entre rendeiros e as 
partes - as quais bem se poderiam escusar se a lei fosse clara. 

Então,de novo,se nomeou nova comissão,desta vez composta apenas 
pelos dois primeiros elementos da de 1625.(199) 

Os trabalhos nao se mostraram fáceis por nao "se achar no cartório 
da Câmara qualquer exemplar antigo.A Comissão socorreu-se dos termos 
e assentos dar arrematações passadas e sobretudo dos apontamentos do 
escrivão da sisa do ver do peso,António Pereira os quais mereciam con
fiança por haverem sido autenticados pelo Corregedor Francisco Fernan
des Ferreira eue então servia (1591-1592).(200) 

Cerca de mês e meio após,os resultados eram patentes,tendo sido 
aprovada a neva pauta em 2Q de Dezembro de 1628 3 -uai deve ter introdu
zido condições mais favoráveis ao abastecimento.Assim aconteceu,por exem
plo,no chamado ramo da sisa do verde em nue se decidiu franquear as -por
tas da cidade para lenha,fruta,hortaliça,carqueja,chamiça,tojo,erva e ra
lha que viessem por terra.lias estes produtos seriam onerados se viessem 
pelo rio,mesmo que desembarcassem para poderem entrar por portas e posti
gos voltadas para as vias terrestres.(201) 

Da nova pauta foram feitos treslados para o Contador da Comarca e 
para o Juiz das sisas,sendo o original guardado no cartório da Câmara. 

Em I636 a pauta foi completada com a introdução de uma nova mer
cadoria de uso ou,pelo menos,de divulgação recente:o tabaco.(202) 

Gora base nesse documento descreveremos os produtos que integravam 
o ramo das entradas do mar e correntes da terra.Esta informação parece-
-nos importante para o estudo da actividade económica urbana e,nessa me
dida,poderá completar os dados contidos no cap.Ill da 1@ parte,nomeada
mente no concernente a produtos que animavam as trocas comerciais. 

No quadro que apresentaremos de seguida consideraremos 3 compo
nentes que nos parecem fundamentais : o nome do produto,a taxa cobrada 
(por venda c nao por entrada) e a unidade de peso sobre que incidia a 
taxa.Na enumeração dos produtos seguimos a ordem alfabética. 



-972-
Sisas das Entradas do Mar 

produto unidade de peso 
ou medida 

taxa em reis-

aço quintal 24o 
aço de Torrão saca 100 
açúcar da Madeira arroba 100 
açúcar de S. Miguel,Canárias e 
Gabo Verde arroba 8o 
açúcar em pê do Brasil arroba 50 
açúcar branco mascavado e panela caixa 300 
amêndoa quintal 200 
alcatrão barril 30 
algodão arroba 70 
arroz quintal i4o 
azeite de peixe almude 20 
bezerros de barbeiro dúzia 8o 
bolarmenio quintal 8o 
breu de Biscaia quintal ko 
breu da Canária quintal 50 
breu de Flandres barril 90 
caldeiras e latão lavrado quintal 360 
cana fistela arroba 50 
cera quintal 600 
chumbo quintal 100 
cobre quintal 320 
cominhos, erva doce e alfazema quintal 200 
couros do mar cada um ko 
enxárcia quintal 120 
esparto maior milheiro I60 
esparto pequeno milheiro 120 
ferro quintal 60 
marsaria libra 70 
papel de toda a sorte resma 12 
tabuado do mar dúzia 50 
tripetrape milheiro 1000 
tabaco caixa 600 
tabaco fecho 300 
tabaco rolo 50 
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Sisas das correntes da terra 

produto unidade de peso 
ou medida 

[ taxa em reis 

aça f rão arrátel ko 
aduela milheiro 1200 
cordovão dúzia 20 
couros da terra em cabelo e 
curtidos cada um 60 
ferramentas,ferragem e pregadura barril de 5 almudes 200 
lã branca arroba 20 
lã de sombreireiro arroba ko 
pano de estopa carga 300 
pano de estopa(retalho) vara 2 
pano de linho cada carga 8oo 
pedra de linho cada uma 20 
tabuado de caixar dúzia 50 
tabuado mais estreito dúzia ko. 
coisas miúdas como gibões, cor
pinhos, coifas, transinhas,bo
tões, golilhas, fitas de cadar-
so e obras de mãos nada 
coisas não constantes deste afo
ramento e as que vêm de Castela 
que não tiverem aforamento 5% 
mercadorias que se carregam por 
mar e se compram nesta cidade milheiro 30 

Coisas que vão pai ~a fora 
marsaria cada carga 200 
papel cada carga 160 
pipas novas cada uma 4 o 
quartos de 10 almudes cada um 20 
sumagre arroba 10 
tonel cada um 50 
vasilhas cada uma ( 

] 
conforme a ca
pacidade 

. . . . i 
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B - O ramo dos vinhos 

Depois de atrás nos termos debruçado sobre a taxa que recaía so
bre cada pipa de vinho por entrada consideraremos agora o 2Q tributo:a 
sisa.Além de muito antigo,este imposto era o mais pesado(e rendoso) de 
entre os que afectavam o generoso líquido. 

Tal como os outros ramos,a sisa dos vinhos era arrendada no fim de 
cada ano a quem melhor lanço oferecesse,depois dos vários dias de pregão, 

Condições de arrendamento 

As condições de arrendamento desta sisa eram semelhantes a outras 
já consideradas. 

Assim, o rendeiro era obrigado a dar fiança adequada nos prazos re-
guiares,não podia subarrendar a sisa sobretudo a pessoas de fora do Ter
mo, devia renunciar aos seus privilégios e foro privativo e não se lhe 
aceitavam escusas de qualquer espécie para não pagar averba contra
tual. 

Gomo o rendeiro da Imposição do vinho,comprometia-se a não ir aos 
portos fluviais de anelas e Carvoeiro para aí receber os direitos e 
não deixaria que os moradores das terras da Feira comprassem aí mais vi
nhos do que aqueles que lhes eram facultados por contrato.(203)Antes fa
ria com que viessem para a cidade,evitando combinações nocivas ao abas
tecimento desta.(204) 

Quanto às taxas,em 1583 cada pipa de vinho branco ou vermelho que 
viesse a vender à cidade.arrabaldes e termo velho pagava 12 vinténs ou 
seja 2^0 reis.(205) Se calcularmos em 6*000 o valor médio de cada pipa 
a sisa onerava o produto em cerca de h%a(?.06) 

0 vinagre,por sua vez.integrava a sisa e era onerado em 100 reis 
por pipa. 

A revenda de cada pipa era sobrecarregada com 50 reis a favor do 
siseiro.(207) 

Mas em 1590,a Câmara aprovou uma descida na taxa da sisa,propondo 
ao Rei a sua fixação em 200 reis,cerca de J>% sobre o valor da pipa.(208) 
Não sabemos quando é que o novo aforamento entrou em vigor,mas em 1597 
estava-o seguramente.(209) 

Este valor foi mantido pela pauta de l628.Mas a tendência para a 
descida confirmou-se na pauta de I683,segundo a oual cada pipa não paga-
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va mais de l80 reis.(210) 
Quanto à taxa de revenda,foi abolida,ao que parece,em 1598,pois, 

nesse ano,uma sentença assim o determinou.(211) Sobre o vinagre,a taxa 
de Imposição,como veremos,foi abolida em 1592.Também o foi a taxa de si
sa? Ka verdade,a pauta de I628 nem sequer se lhe refere,o que nos faria 
inclinar para a sua extinção.Todavia,a pauta de I683 conserva-a,embora 
mais baixa:90 reis a pipa.(212) 

Algumas clausulas contratuais, cimentadas pelo.-costume , favoreciam 
consumidores e produtores.Assim,os rendeiros nao cobrariam sisa aos mo
radores da cidade que fossem a Riba Douro comprar uma ou duas pipas pa
ra consumo doméstico.Do mesmo modo se procedia quanto às pipas que os 
Vereadores criteriosamente atribuíssem aos produtores vizinhos da cida
de,para consumo das próprias casas.(213) 

^utras favoreciam os mercadores e,ao mesmo tempo,o abastecimento 
urbano:assim,a pauta de 1628 consagraata a prática antiga,concedida por 
provisão,de descontar 2 almudes por ripa,a título de quebras,para efei
tos de cálculo da sisa.(2l4) 

Os lugares do 1ermo eram contemplados com legislação apropriada: 
assim,já o sabemos,pelo menos a partir de I608 o vinho levado para S.João 
da Foz (até ao limite de ICO pipas) e para Matosinhos e Leça (até 200) 
era isento de direitos,(215) como o era também o vir.ho de cutelo dos res
pectivos moradores.(2l6) E as pipas que fossem para os concelhos do Ter
mo onde houvesse ramos e pagassem sã sa,não eram oneradas na cidade,pois 
se entendia injusto cobrarem-se duas sisas. (217) 

Os vinhos que se embarcavam para fora da cidade,segundo cremos 
nao eram obrigados à sisa. (218 )l'as, os destinados às armadas de Portugal 
e de astela eram onerados apenas no caso de a transacção se efectuar 
na cidade,mediante contratadores.Keste caso,era a estes e mão 3 Câmara 
que o rendeiro poderia exigir os direitos.(219) 

Aos rendeiros cabia pagar os ordenados do escrivão e do recebedor 
os quais estariam obrigatoriamente ao dispor das partes na casa da almo-
taçaria às terças-feiras e às sextas de cada semana,das 7 horas da ma
nha às 5 da tarde,sendo cada falta punível com 10 cruzados de multa.(220) 

A curva do valor das arrematações 
1entativa de interpretação 
0 quadro das arrematações da sisa dos vinhos evidencia-nos uma flu-
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tuação situada entre 1130$000 em I586 (quando a taxa estava nos 2^0 reis5 
e 25208000 em l6l6 (taxa a 200 reis).A partir de 1593 nunca mais desce 
abaixo dos 1500$000,excepto em 1599 (devido ao surto de peste) e em l6k0. 
Entre l6l5 e l638,com algumas excepções (sendo a mais pronunciada a de 
163*0 o valor da arrematação mantém-se ao nível dos 2 contos de reis 
ou até acima.Tal como aconteceu na imposição dos vinhos,o vértice está 

situado em l6l6.(221) 
Gomo interpretar as flutuações constatáveis? 

Não sao devidas a flutuação de taxas porquanto estas mantiveram-se 
fixas a partir da década de 90 áe Quinhentos até ao fim do período.Cor
responderá então a flutuação do valor das arrematações a uma flutuação 
da produção? Parece-nos arriscado afirmá-lo,já que os cálculos do ren
deiro eram feitos com base na previsão da comercialização pois só aos 
vinhos transaccionados na cidade era devida sisa e não aos produzidos 
nas diversas regiões. 

Mas os vinhos comercializados em cada ano de renda abrangiam pelo 
menos 2 anos agricolasíum que ia de Janeiro a Outubro,referente à produ
ção do ano anterior;outro de Novembro e Dezembro que apanhava uma parte 
da produção do próprio ano. Guando a arrematação era feita,nada se sa
bia sobre as potencialidades da colheita do ano seguinte.Parece,pois, 
que o lanço era feito com base na produção do ano anterior cujas disponi
bilidades eram bem conhecidas. 

Será assim? Se o é,fica reforçada a hipótese atrás aventada de que 
a produção terá sido incrementada nos .primeiros anos do século XVII. 

Mas o que nos parece inquestionável ê que as verbas de arremata
ção indicam o limite mínimo das quantidades comercializadas na cidade 
e arrabaldes.De facto,ao rendeiro não interessava perder dinheiro,embora 
conheçamos o caso de um deles que foi preso durante uns meses por inca
pacidade de solvência.(222) Logicamente se se aventurava a oferecer de
terminada quantia (às vezes acrescida de "esmolas" avultadas) teria a 
certeza ou,ao menos,grande probabilidade de realizar um negócio lucrati
vo.Para o conseguiras pipas que pagavam direitos seriam forçosamente 
mais numerosas que aquelas que resultam da divisão aritmética do total 
da renda pela taxa estabelecida. Portanto,o resultado da operação traduz, 
ao menos,o limite mínimo da quantidade transaccionada,para além das pi
pas que nao estavam sujeitas ao imposto. 
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Os rendeiros.Conluios e irregularidades 

Tal como nas demais rendas e ramos das sisas,a maior parte dos 
arrematantes da do vinho pertencia ao grupo dos mercadores,sendo um ou 
outro especificamente mercador de vinhos,como terá sido o caso de Domin
gos de "oura,Vários cos rendeiros aparecem-nos a arrematar outros ra
mos, embora nao no ano em que ficavam com o do vinho. 

Também neste ramo se nos deparam homens ligados aos ofícios mecêni-
cos:o sapateiro Bras Dias (lc86),o marchante Baltasar André,seu sócio, e 
ainda 3 correeiros:António de Sinde (l6lS),António Nogueira e Kanuel Car
valho (1.622). 

Do mesmo modo encontramos alguns cidadãos a interessar-se pela ren
da, misturando-se e associando-se com negociantes rKiguel Freire (1593) 
Bento Pereira Leite (l6l6) ,António Godinho de i'iadureira(l630) ,Francisco 
Fernandes Lara (1638) e Domingos Gil da Fonseca(l6*f0) - os quais sSo 
igualmente designados de mercadores. 

Ser rendeiro significava um modo de vida em nue se arriscavam 
grandes somas de dinheiro e era nue se pretendia ganhar o máximo possí
vel.Nao era por espírito de serviço público cue tantos mercadores se 
metiam a recolher as rendas da cidade e sobretudo as da Fazenda. 

A Comissão de arrendamento das sisas,como íienu dito,era ampla e 
os seus membros,em especial o Provedor da Comarca,deviam estar aten
tos para detectar e impedir qualquer tentativa de corrupção. 

Mas às vezes eram os próprios arrematantes que se concertavam en
tre si de modo a,nos lanços,não se exceder determinado limite para re
partirem entre si os diversos ramos.0 Regimento dos encabeçamentos das 
sisas mandava anular as arrematações em eue se descobrissem conluios 
(223)mas nem sempre era fácil detectá-los. Todavia,em Janeiro de 1597, 
já depois das arrematações ultimadas e assinados os acordos,o novo Pro
curador da Cidade denunciou a existência de combinações secretas 
entre os rendeiros as quais haviam levado a arrendamentos substancial
mente inferiores aos do ano anterior,nalguns casos até abaixo do nível 
fixado pelo encabeçamento para cada ramo,como era o caso do ver do pe
so. 

0 próprio Oficial procurou desculpar a Comissão atribuindo o logro 
à falta de conhecimento sobre as manobras de bastidores,mas não deixou 
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de estranhar a rapidez inusitada con que os contratos foram celebrados. 
Os Procuradores do Povo,sem embarco de haverem integrado a Comissão,lo
go se solidarizaram com o requerimento do Procurador da Cidade.(224) 

A situação era embaraçosa pois os rendeiros já haviam iniciado a 
recolha dos direitos e dois dos Vereadores novos nem sequer haviam ain
da tomado posse.Contudo,levado o caso perante o Corregedor,este,nos ter
mos da lei,decretou a remoção de algumas rendas,sendo de novo apregoadas 
as do ver do peso e dos vinhos.A primeira subiu quase 28% e a segunda 
cerca de l6$.(225) 

Não foi esta a única vez em que se verificaram irregularidades.Em 
1602,0 Corregedor pretendeu remover a mesma renda do ver do peso que fo
ra arrematada ao mercador Anténio Alvares com o pretexto de que este a 
houvera mercê de conluios e muitos lançadores haviam deixado de lançar 
por medo daquele.(226) 

As entrelinhas do processo que se abriu em consequência,deixam per
ceber que,por detrás da arrematação pública,aparentemente perfeita e jus
ta, se movimentavam interesses e conveniências nem sempre límpidas.0 mal 
deve ter-se agravado e alargado às diversas cidades e vilas do Reino, 
pois em 1613 o Conselho da Fazenda recomendava ao Monarca que promulgas
se uma lei na qual,além da remoção,punisse os conluios com a pena de 500 
cruzados,1/3 para o denunciante e o restante para os cativos.(227) 
C - 0 ramo do pescado 

A sisa do pescado ë muito antiga,existindo,pelo menos,desde 1371. 
(228)No contrato do encabeçamento.a porção da sisa do pescado foi fixa
da em 930S000 (229),valor sempre ultrapassado pelos lanços dos rendei
ros. 

Condições de arrendamento 
Quanto às condições genéricas são as mesmas que se exigiam para 

os ciiversos ramos e já as referimos. 
Mas havia cláusulas específicas deste ramo.Começaremos por aque

las que asseguravam o ganho do rendeiro.Assim,o pescado que viesse à ci
dade de mar em fora,tanto seco como salgado,pagaria,como sempre acontece
ra,10% sobre o valor calculado.(230) Como acontecia nos demais ramos, 
determinou-se quedo peixe que chegasse até à meia-noite do dia 31 de De
zembro os direitos de sisa pertenciam ao rendeiro cessante,mesmo que fos-
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se vendido posteriormente.(23l) 
Frequentemente o rendeiro era pago nao em dinheiro mas em peixe. 

Assim acontecia frequentemente com a sardinha que,às vezes,era tanta 
que duas mulheres nao bastavam para lha vender toda.(232) 

Kas mais que proteger os rendeiros,as condições postas pela Câmara 
visavam garantir o abastecimento e favorecer o interesse dos consumido
res. Assim, a partir de l6l3,os rendeiros foram impedidos de receber si
sa da revenda do pescado que viesse de S.João da Foz,Matosinhos,Leça, 
Azurara, Vila do ''onde, Aveiro e °var para se vender nesta cidade. (233) 
A medida nao agradou aos siseiros que protestaram veementemente.(23^) 

Por outro lado,os moradores da cidade e arrabaldes,Vila Uova,Gaia 
e Quebrantões seriam isentos de sisa no peixe fresco.(235) 

Para favorecer o abastecimento,a pauta de l628,na sequência de cos
tume anterior,isentava do imposto as regateiras que,de Matosinhos,S.João, 
Azurara,Vila do Gonde,Fao e Esposende viesrem,por terra,à cidade a ven
der peixe seco.(236) Quanto às regateiras "obrigadas" e licenciadas pela 
Câmara não pagariam sisa se,comprado o peixe fora,o vendessem na cidade. 

v ■ < ( 2 3 7 ) 

■f avoreciase também a captura de pexxe, declarando isentos e aven
çais os pescadores de Campanhã,Miragaia e Massarelos.(238)Estes últimos, 
aliás,haviam conseguido a avença por sentença de sua Majestade. 

A suavidade fiscal que os governantes procuravam impor,sempre 
sob dependência do Eei,visava atrair compradores que,levando pescado 
para o sertão,trouxessem de lá,no retorno,outras mercadorias igualmente 
necessárias.^remos ser essa a explicação para isentar de sisa os almo
creves que adquirissem peixe em primeira mão.(239) 

Frequentemente as intenções do Senado eram goradas pela cupidez dos 
rendeiros cujos interesses eram dificilmente conciliáveis com os da po
pulação consumidora.Por exemplo,em 1624,António Godinho e Gaspar Rodri
gues Porto,moradores na cidade e rendeiros do pescado em Vila do Conde, 
prejudicavam o abastecimento urbano, impedindo os galegos de virem à Cj__ 
dade,como costumavam (2^0) tentando eles próprios abastecer a popula
ção do Porto pelo preço que mais lhes convinha. 

A Câmara reagiu,ordenando aos ditos rendeiros que se limitassem a 
vender o peixe de suas rendas no '̂errno onde eram rendeiros e não o trou
xessem para o Porto. 
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0s rendeiros do pescado 

Nao é diferente o perfil dos rendeiros do pescado relativamente 
aos anteriores.Grande percentagem dos nomes aparecem-nos a arrematar 
outras sisas e rendas,entre os quais destacaremos pelo paradoxo o no
me do marchante Baltasar A n d r e #P a r a a l e m d o s raercadores e dos cidadãos-
-mercadores deparou-se-nos um pedreiro,Pêro Anes (1598) (2*fl) ie um sir-
gueiro,Francisco Alvares.(2^2)Não deixará de ser curioso referir que 
o rendeiro de I637,Jerónimo Pinheiro,fora escrivão da sisa do verde em 
1616.(2^+3) 

A curva do valor das arrematações 
Um simples olhar pelo quadro das arrematações das sisas permite-

-nos dividir, em duas partes iguais o período aqui considerado: 
-a primeira,de I58O a l6l0 em que os valores contratados oscilam 

entre 900$000 (1597).abaixo do valor do encabeçamento, e I68OSOOO (1606) 
Dentro deste escalonamento,devemos ainda atentar na subida substancial 
de nível nos primeiros anos de ùeiscentos,de resto não muito distante 
da arrematação de 1586ç 

-a segunda,entre l6ll e 16^0.Aqui a média dos valores subiu de for-
ma bem visível,tendo atingido o máximo em l631,situando-se a renda acima 
dos 3 contos,sem contar a "esmola" do rendeiro. 

Gomo explicar o progresso?Agravamento das taxas?Nao nos parece. 
Aliás,a pauta de I628 parece manter as tarifas tradicionais. 

Maior volume de peixe entrado? Sem dúvida!Significará isso maior 
número de consumidores e,logicamente,aumento da população urbana? Assim 
parece. 

todavia,sem contradizer a hipótese anterior,o aumento das entradas 
de peixe tem a ver com outras circunstâncias:por um lado,com o fim das 
hostilidades entre a Espanha e a Grã-Bretanha que tornou mais fácil a 
navegação e as actividades piscatórias;por outro, com o incremento dos 
fornecimentos de peixe.especialmente sardinha,por parte dos pescadores 
galegos a que já fizemos referência.(2^4) 
D- A sisa do verde 

Conforme o nome sugere,a sisa do verde recaía sobre frutos,legu
mes e hortaliças bem como sobre lenha,carvão e produtos semelhantes. 
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Queijo e manteiga eram igualmente integrados neste ramo.A taxa incidia 
genericamente sobre a entrada e variava de acordo com a mercadoria,como 
veremos pelo quadro.lias as sisas da lenha e da carqueja,quando devidas, 
eram pagas pelo vendedor.0 mesmo se diga para as passas e figos que en
travam pelo Rio.Feio contrário,a taxa das laranjas e limões era paga pe
lo comprador. 

Condições de arrendamento 

A fruta de qualquer qualidade,hortaliça,lenha,carqueja,chamiça, 
tojo,erva e palha vindo por terra,como dissemos atrás,nao pagariam nada 
dé sisa.Mas se viessem por rio,mesmo que fossem desembarcados antes da ci
dade para simular viagem por terra,não gozariam do privilégio. 

De igual tratamento beneficiavamo queijo e a manteiga quer fossem 
procedentes do Reino quer de fora dele. 

Do mesmo modo,as mercadorias vendidas na feira franca semanal ou 
na feira anual de S.^iguel estavam isentas de sisa.(2^5) 

A pauta de aforamentos de I628 -cujas condições se mantiveram no 
essencial na de I683 (246)-mostrou ~se mais favorável aos consumidores 
que a prática anterior. Assim,em 1583 e I587 a Câmara proibe aos rendei
ros a utilização de taxas superiores a 10$.' ( 2^7),o que nos leva a pen
sar que a notificação pressupunha abusos nesta matéria.0ra no documento 
de I628,quando se mencionara percentagens como taxa,estas não vão alem 
de y/o -equivalente a meia sisa.Refira-se todavia que no final de 1590,o 
Senado resolveu extinguir o ramo do verde (2^8) mas,três meses depois, 
foi reposto porque a experiência demonstrara que a franquia favorecia 
"muitas regatices e outros roubos".(2^9) 

A Camará,através do Procurador da Cidade e dos do Povo,esforçava-
~se por reprimir a ânsia de lucro dos rendeiros.Já o vimos a propósito 
da sisa do pescado.l'as a ganância não era vício exclusivo deste grupo, 
também os escrivães às vezes exorbitavam, tornando-.se necessário raetê-
-los na ordem:assim sucedeu com o escrivão do verde,nosso conhecido,Je
rónimo Pinheiro,o qual foi notificado que não poderia cobrar mais que 
6 reis por cada barco de frutas ou legumes que despachasse.(250)0 proble
ma vinha de trás.Já em l6ll correra uma causa no Juizo da Chancelaria da 
cidade na qual o Procurador da Cidade citara Diogo Pereira e seu filho 
Bento Pereira por cobrarem taxas avultadas e exorbitantes pelos assen
tos e despachos que faziam.Em vez de receberem por barco,Queriam cobrar 
por pessoa e por canastra.(251) 

Nao era fácil harmonizar os interesses de rendeiros e do povo... 
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Sisa do verde 

Produtos que entrara pelo rio 

produto unidade de taxa em reis ou 
medida era percentagem 

azeitona alqueire 3 
carqueja e chamiça - cot 

5/o carvão saco de 1 x 0,5 vara 3 
castanha seca alqueire 6 
castanha verde alqueire 3 
cebola 6 s3^o carro 5% 
fava seca alqueire 10 
feijão alqueire 5 
figo - 5% 
fruta (toda a espécie ) canastra ou giga 10 
grão de bico alqueire 10 
laranja milheiro kO 
lenha - 5% 
lentilhas alqueire 10 
limão milheiro *f0 
noz alqueire 5 
palha painça dúzia 2 
passas - CO/ 

sidras canastra 10 

Mercadorias que entram pelo 
mar, pertencentes a este ramo 

alcaparra e amêndoa com casca arroba 5% 
avelã alqueire 8 
figos ceira 16 
figos 1/2 ceira 8 
passas arroba 5% 
pinhões sem casca arroba 5% 
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E - Ramo das herdades 

Consideremos finalmente o chamado ramo das herdades no qual en
travam as louças e cerâmicas, as pedras de moinho e as de barbeiro,a 
cal e ainda os escravos. Era o menos rendoso dos ramos das sisas, ten
do o valor da arrematação oscilado entre 50$000 reis em 1586(252) e 
118SOO0 em 1627.(255) 

Insolitamente nunca no período aqui considerado, o arrendamento 
atingiu a cifra em que andava por alturas do primeiro contrato de en-
cabeçamento: 139$^60.(254) 0 abaixamento foi muito elevado em grande 
parte dos anos. A que se ficou devendo? Diminuição da entrada de mer-
cadorias?Descida das taxas? Não o sabemos em definitivo.Mas as isenções 
da feira franca semanal e a cláusula contratual imposta ao rendeiro 
Francisco Rodrigues em 1593 para que não cobrasse da louça proveniente 
de Sevilha mais que o que pagasse na Alfândega, poderão ser hipóteses 
de explicação.(255) 

Comparando a pauta de aforamentos de I628 com a de I683, verifi-
ca-se que nesta o quadro das isenções havia-se alargado, atingindo en
tão a cal que viesse por terra e toda a louça de Vila Nova.(256) 

0 rol das mercadorias pertencentes a este ramo elucida-nos sobre 
a procedência das louças vendidas na cidade: Prado, Lisboa, Vila Nova, 
Sevilha, Levante.Alguma era produzida pelos oleiros portuenses. Outra 
vinha rio abaixo proveniente de terras do Douro: Barro e S. Martinho de 
Mouros. 

A telha para a construção era fabricada no concelho da Maia ou na 
freguesia da Madalena do Julgado de Gaia. 

Os rendeiros 

0 perfil dos rendeiros das herdades confirma os traços essenciais 
dos dos restantes ramos: a maior parte foi recrutada de entre os merca
dores da cidade» Mas dado o valor modesto das arrematações,não era di
fícil a pessoas menos abonadas conseguirem a adjudicação da renda.Assim 
entre outros, encontramos um carpinteiro,(257) um barbeiro,(258)um mu
lato oficial da Alfândega (259) e atê um castelhano morador na Praça 
da Ribeira, agente de um tal António Gonçalves em favor de quem veio a 
trespassar a mesma renda.(260) 
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Sisa das herdades 
(segundo o aforamento de I628) 

— — — 
mercadoria unidade de 

' r. , 
taxa em reis ou 

medida percentagem 
cal alqueire 5% 
escravos 

ladrilho 

cada 

carro 

5% . 
ou isento quando 
vendidos nesta ci
dade e Termo Velho 
de. vizinho a vizi
nho 

15 
louça não vidrada do Prado carro 80 
louça vidrada do Prado carro 100 
louça vermelha de Ovar carro 80 
louça vidrada de Sevilha e Levante isenta 
louça de Barro e S. Martinho de Mou
ros carga 20 
louça de Lisboa e Vila Nova - 3% 
louça dos oleiros da cidade isenta 
m6s de barbeiros e de moinhos cada 5% 
telha da Madalena carro 10 
telha da Maia carro isenta 

F - Sisa dos bens de raiz 

Não deveremos passar à frente sem nos determos na consideração 
de uma sisa que, não sendo apregoada nem arrendada, revertia, coi:;o as 
demais, em favor do Cofre dos Crescimentos: a chamada sisa dee bens de 
raiz. 

Trata-se de um imposto que recaia sobre a transacção de imóveis 
e a sua regulamentação foi estabelecida pelo Regimento dos encabeça-
mentos das sisas do Reino.(26l)Ai se determina o modo de recebimento do 
imposto, proibindo-se o seu arrendamento ou avenças das Câmaras com os 
compradores e vendedores. Não era permitido ao tabelião elaborar a es
critura da operação sem que as partes lhe apresentassem certidão do Ju-
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iz das sisas em como tinham satisfeito a obrigação fiscal. 
A Câmara do Porto, como certamente as demais, possuía livros de 

registo de compra e venda de propriedades, alguns dos quais chegaram 
ate n6s,(2Ô2) de acordo e até para além do que estava estipulado no 
Regimento atrás citado.(263) 

Os aasentos são muito completos, indicando-se o nome e morada do 
comprador e vendedor, profissão (nem sempre), lugar onde se efectuou a 
escritura, preço da transacção, nome e profissão das testemunhas, no
me do tabelião.Descreve-se ainda a propriedade em termos muito sumá
rios e tramscreve-se a certidão do Juiz das sisas na qual se informa o 
valor da sisa e quem a pagou. 

Em alguns assentos assinala-se o tipo de moeda utilizada na efe
ctivação do pagamento. 

Infelizmente,porém, a maior parte dos livros ter-se-á perdido. 
A sisa teoricamente podia atingir 10% sobre o valor da transac

ção:, se ambas as partes fossem de fora da cidade ou arrabaldes,(26^)e 
não isentas, a cada uma caberia pagar 5%. Na prática, raramente tal 
aconteceu pois na maioria dos casos uma das partes residia na cidade, 
e, por isso, não era obrigada a mais de meia sisa. Quando o comprador 
e o vendedor eram naturais do Reino e moradores no burgo, cada um deles 
pagava apenas 2Í5%»(2.&5) 

> Os clérigos eram isentos da sisa. (266)Não acontecia o mesmo com 
a própria Câmara a qual pagava meia sisa mesmo quando a propriedade se 
destinava a utilidade pública.(267) 

Quando o vendedor era casado, a operação não poderia efectivar-se 
sem o consentimento da mulher que, por sistema, comparece no acto da 
escritura, assinando pelo próprio punho ou, mais frequentemente, rogando 
a alguém que o fizesse por elaD 

Os rendimentos da renda 

Embora nos falte a maioria dos termos dos contratos de compra e 
venda ê-nos possível conhecer os lucros desta sisa através dos livros 
de receita do Cofre dos Crescimentos .(268) 

As taxas devidas eram recolhidas por um tesoureiro, nomeado pela 
Câmara, o qual deveria fazer a entrega dos dinheiros no fim de cada 
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ano,quando o Desembargador procedesse à tomada de contas daquele Cofre. 
Nem sempre foi fácil a liquidação.Por exemplo,em l609 Francisco 

Baião de Magalhães ainda não havia satisfeito grande parte do que rece
bera entre I6O5 e 1608.(269) Como insolvente crónico que era acabou por 
ser demitido do cargo.(270) 

A análise do quadro das receitas mostra-nos uma grande oscilação 
de valores.Não nos parece de boa sageza extrair dele conclusões sobre o 
movimento de transacções de imóveis,porquanto,como dissemos,as grandes 
somas atingidas em determinados anos,mais que número considerável de 
actos de compra e venda,podem significar que o valor comercial de al
gumas unidades transaccionadas foi muito elevado,repercutindo-se tal 
circunstância no apuramento final da receita. 

No entanto,parece nitido que a partir dos fins da primeira década 
do sêc.XVII cresceu o número de operações de compra e venda de imóveis, 
mantendo-se em elevado nível atl I63I.O abaixamento que se segue nos 
anos imediatos poderá nao ser significativo,pois faltam-nos os dados re
ferentes aos finais do período aqui estudado. 

2.5 - A IMPOSIÇÃO DO VINHO 

Além da entrada e da sisa,um 3Q tributo incidiu sobre o vinho co
mercializado na cidade:a imposição. 

2.3.I- Estruturação e importância do imposto 

Julgamos poder datar de 1559 o seu estabelecimento e concessão à 
Câmara.De facto,nesse ano,D.Sebastião,na regência de D& Catarina,satis
fez um pedido do Senado no sentido de se eliminarem os encargos fiscais 
do pao tais como sisa,portagem e mais direitos do Bispo e Cabido a fim 
de com maior facilidade a cidade ser abastecida daquele género de primei
ríssima necessidade.E que a acrescer às dificuldades da entrada na bar
ra e até da descida pelo rio durante o Inverno,a tributação desencora
java os possíveis abastecedores. 

Em contrapartida lançar-se-ia no vinho uma imposição de 1 ceitil 
por quartilho para,desse modo, compensar e pagar aqueles direitos e o 
da sisa da carne.As sobras,se as houvesse,seriam afectadas às obras da 
cidade. 

A autorização régia era válida para o vinho vendido nas tabernas 
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do Porto e arrabaldes e era concedida somente por 3 anos.(27l)^as em 
1564,por alturas do contrato do encabeçamento das sisas foi restabeleci
da para,juntamente com a imposição do sal,suprir qualquer quebra no ca
beção das sisas.(272) Revalidamentos sucessivos perpetuaram este impos
to até 1833,nao obstante algumas interrupções por períodos curtos. 

Em I586 declarava-se que o vinagre seria sujeita à Imposição.pa
gando 1^0 reis (tanto como o vinho).Mas em 159? este produto foi ex
cluído da tributação,cremos que por muito tempo.(273) 

A importância e o peso desta renda poderão facilmente apreender-se 
pela simples observação do quadro descritivo do valor das arrematações. 
Mesmo sabendo que do total se retiravam 330$03^ reis para a Fasenda pa
ra compensar a abolição dos direitos do pão e da carne, (27̂ +) sobrava 
muito dinheiro para a manutenção das fontes,chafarizes e calçadas da 
cidade e arrabaldes.Aliás,a partir dos anos vinte do séc.XVII .( e este 
limite pode ser recuado certamente) os livros da Imposição deixaram de 
falar na compensação devida pela sisa antiga do pão e carne,sinal de que 
aquela importância se retirava do rendimento dos diversos ramos,deixando 
para as obras públicas a totalidade da renda. 

At! I63O a taxa legal que o rendeiro da imposição podia cobrar por 
pipa era de l*f0 reis,como ficou dito.Mas em 1599 e l600 o rendeiro Vi
cente Aranha de Vasconcelos pretendeu recolher 200 reis por pipa,argu
mentando que a renda concedida era de 1 ceitil por quartilho o que cada 
pipa encerrava 25 almudes ou seja 1200 quartilhos. A Casa da Suplicação 
nao lhe deu provimento (275)muito embora por essa época a pipa contives
se realmente 25 almudes de 12 canadas cada um,ou seja ^ 50 litros,uma vez 
que â canada correspondia.no sistema decimal,o valor de 1,5 litros.(276) 

A partir de Novembro de I63O verificamos que a taxa praticada pas
sou a ser de l60 reis.No entanto,a pauta dos aforamentos de I628 consa
grou a concessão de cada manifestante usufruir do desconto de 2 almudes 
por pipa para quebras.(277) 

Sendo praticamente constante a taxa,poder-se-á concluir que a va
riação do valor das arrematações esteve dependente da produção vinícola? 

m 0 paralelismo que se verifica entre as curvas do valor de arrema
tação da sisa e da imposição leva-nos a insistir nessa hipótese,apesar 
de. algum desfasamento já assinalado relativamente à curva do valor da 
arrematação das entradas. Parece inegável o aumento de produção nas duas 

http://correspondia.no
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dlcadas compreendidas entre 1615 e l6j5.Tal como acontecia com a sisa, 
o valor mais alto situou-se cm l6l6. 

2.3.2 - As isenções 
A fruição do privilégio de isento não foi uniforme ao longo do pe

ríodo. Em princípio,os Comendadores de S.João e da Ordem de Cristo conta-
vam-se entre eles.Por exemplo,o Balio de Leça cue,como dissemos,alem de 
produtor, comprava vinho alheio, nunca pagou um ceitil de tributo. l'.as foi 
levado a Tribunal pelos rendeiros dos anos trinta,ob"endo em l6kh senten
ça definitiva de isenção.(278) 

Alias,já em 1599-1&00 o rendeiro Aranha de Vasconcelos pretendeu 
emigir da Câmara uma indemnização de 600$000 reis por esta,no seu enten
der indevidamente,lhe ter perdoado o imposto sobre 3000 pipas.(279)E, 
em I638,João da Fonseca,cavaleiro do hábito de Cristo,pagou imposição 
por k pipas.(280) Mo mesmo ano,Frei Diogo de Mello,Comendador de '-oura 
i-jorta,foi isento. (2cl)Ai:ida n o mesmo ano,D.Vasco Mascarenhas, do hábito 
de Cristo,pagou imposto de 25 pipas,sendo isento das restantes 33.(202) 
has no ano seguinte,D.vasco pagou apenas metade do imposto por força do 
privilegio.(283) 

Cs vinhos de cutelo dos moradores da cidade eram,em geral,isentos. 
Em 158zf estabelecera-se que pagassem sisa mas não imposição. (284) lias a 
regra nao foi sempre aplicada,ou pelo menos,nem sempre foi aceite de bom 
grado pelos rendeiros Que entendiam que à sombra do cutelo se metiam pi
pas fraudulentamente.Assim, em l6C>7 Simeão Alvo Godinho teve que recorrer 
ao Tribunal para conseguir a isenção.(285)^ um acércao de 1621 favore
cia francamente o controlo dos rendeiros sobre estes vinhos.(2u6) 

Os vizinhos da cidade eram isentos até duas pipas "para seu beber". 
(287) n ,, . . , 

quanto aos clérigos,em prxncipio eram isentos pelo menos em rela
ção ROS vinhos de produção própria ou provenientes dos dízimos de suas 
Igrejas. (28o)iias deviam declarar o nome das pessoas a ouem vendiam para 
estas pagarem!(289)TodEvia,na última década algo parece ter-se alterado: 
em I63O o rendeiro protestou porque os Jesuítas se negaram a pagar-lhe o 
tributo de 25 pipas.(290)En 1638,0s Padres de S.João de Tarouca deposi
taram metade da sisa,(29l)talvez por mandarem o vinho para fora. 

Ko ano anterior,ua clérigo nue fora obrigado à mesma porção,recla
mou por o Juiz de Porá o constranger a tal.E 0 rendeiro,por rua vez,tam-
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bêra protestou porque nao recebeu o imposto por inteiro.(292)0utros 
clérigos foram obrigados a pagar na totalidade, corno se de leigos se 
tratasse.Talvez porque se imiscuíam no trato de vinhos como se leigos 
fossem! No entanto,em I639 os padres bentos e os lóios foram facilmente 
isentos.(293) 

Em suma,quando se fala de isenção do clero há oue distinguir en
tre as diversas situações e estatutos. 

As pipas exportadas para o Brasil satisfaziam apenas metade do 
tributo,tendo igual tratamento as que se remetiam para Vila do Conde. 
(29^)No entanto,do vinho destinado a embarque para Lisboa o rendeiro re
colhia apenas o imposto que recaía sobre a 3a parte que obrigatoriamen
te ficava na cidade. 

Quanto aos casos duvidosos,eram submetidos ao julgamento do Juiz 
de Fora.(295) 

Frise-se finalmente que a isenção entendia-se do imposto e não da 
obrigação de fazer registar as pipas entradas.: A declaração não era facul
tativa. (296) Mas os "quartos" de pipa não eram escriturados.(297) 

0 recebimento da Imposição não podia serefectuado senão durante o 
prazo de validade da provisão.Quando esta caducasse,em rigor os direitos 
cessavam.Por isso,em I6l6,continuando-se a pagar o tributo depois de 
esgotado o tempo da provisão,o Monarca ordenou que as importâncias re
colhidas fossem retornadas aos contribuintes desde que estes as recla
massem. (298) 

Rendeiros e recebedores 

_Salientamos atrás e ressalta do quadro que as arrematações da Im
posição atingiram verbas muito elevadas.Dada a obrigatoriedade de fian
ça, nao admira que os rendeiros tenham sido recrutados entre mercadores 
e cidadãos abastados.Aliás,os cidadãos que concorreram e alcançaram a 
renda eram indivíduos ligados ao mundo mercantil,e os mercadores não 
cidadãos tratavam na sua quase totalidade no negócio de vinhos. 

A única excepção clara é a do barbeiro Francisco ^orreia que asse
gurou o arrendamento em 1607.(299) 

Aig U n s arremataram a renda em anos consecutivos.Miguel Freire,ci
dadão- mercador,conseguiu-o em 1592,1593,1596,1597 e 1598 e porventura 
nos anos intermédios,dos quais não nos ficou registo.0 mesmo associa
do a Simão Vaz da Gosta venceu,em 1593,o concurso para a sisa dos vi-
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nhos,obtendo depois a Imposição.(jOO)Outros casos semelhantes se podiam 
referir.(301) 

^or outro lado são muitos os que,em anos distintos,adjudicaram 
ora uma ora outra das rendas do vinho. 

Ko acto da arrematação normalmente eram passadas a escrito as con
dições do contrato,entre as quais a taxa legal permitida.Como nas outras 
rendas,ao rendeiro cabia pagar as ordinárias,isto ê,os salários dos 
funcionários do imposto,nomeadamente o escrivão e o tesoureiro.Do mes
mo modo,a entrega dos dinheiros cobrados devia ser efectuada aos quar_ 
teis,no fim de cada trimestre,não podendo ser invocadas circunstâncias 
fortuitas para retardar ou anular as prestações. 

A montagem da máquina para arrecadação do imposto cabia inteira
mente ao rendeiro.Alguns colocavam olheiros por sua conta nos portos 
de Arnelas e C a r v o e i r o p a r a n~ 0 d e i x a r escapar sem taxa os que preten
diam desviar os vinhos para as terras da Feira e outras partes.(302) 

£ óbvio cue os arrematantes procuravam obter lucros e,para o con
seguir ,lançavam mão de vários ardis de oue a documentação nos dá conta: 
um deles era a concertação e os conluios com os produtores e mercadores, 
prometendolhes desconto no imposto no caso de meterem grandes quantida
des de vinho na cidade.Assim,em 1640,António Teixeira,Filho,fizera con
tratos ilegais com o mercador Manuel Gomes,os quais António Teixeira,Pai, 
não hesitou em denunciar.(303) 

N0 caso de dúvidas sobre a obrigação ou não de pagar direitos,por ■ 
vezes o rendeiro preferia concertarse com a parte contrária,evitando 
o Tribunal. (30*f) 

Na o raro tentavam aliciar os mercadores e produtores a manifesta
rem os seus vinhos antes do fim do ano,a troco de descontos no tributo! 
Nestes casos,o único potencial prejudicado seria o arrematante do ano 
seguinte. 

Acerca dos recebedores ou tesoureiros já dissemos o suficiente. 
Como dissemos acima,normalmente cobravam o dinheiro dos rendeiros.Mas 
não nos faltam exemplos de Recebedores oue recebiam directamente dos 
mercadores,guiandose peio ^ivro da Imposição respectivo.Para além do 
estipulado no contrato entre a Câmara e o rendeiro,o Recebedor devia 
ainda arrecadar 4o3000 dos moradores do chamado Termo velho com cue 
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costumavam contribuir para ajuda da sisa do pão e da carne.(305)Não 
sabemos até quando durou tal obrigação,mas em 1620 ainda se mantinha. 

(306) 
0 dinheiro recolhido pelo i'esoureiro era dispendido segundo ordens 

de pagamento assinadas pelo Juiz e Vereadores.As vezes,tais mandados 
eram satisfeitos directamente pelo rendeiro. 

Como dissemos,o Tesoureiro era obrigado anualmente a prestar contas 
dos valores recebidos.A prestação delas nao obedeceu sempre aos mesmos 
moldes.Assim,em l6l0,Francisco da Mota Rebelo foi notificado para as 
apresentar ao Senado relativamente aos últimos dez anos ! Pretendia-se a-
veriguar se tinha havido sobejos de uns anos para outros.Mas,em rigor, 
era ao Provedor da Comarca que competia tomar as contas.(307) 

A partir de l620,porém,o Rei mandatou o Chanceler da Relação para 
essa tarefa,como atrás dissemos.Este cobrava de emolumentos urna percen
tagem sobre as despesas efectuadas - a qual era de 1% nas quantias ate 
50 marcos de prata (130S000).acrescida de 0,596 na parte restante.(308) 
Mas,por provisão de I63I,obtida a pedido do Senado,esta paga deixou de 
ter lugar.(309) 

0 tomar das contas nao significa que o recebedor entregasse os 
saldos do exercício de cada ano.As sobras acumulavam-se nas suas mãos, 
tornando~se difícil o seu recebimento total quando uma necessidade ur
gente o impunha.P0r exemplo,em 1624 contribuindo o burgo para o socor
ro da índia com um donativo especial a extrair da Imposição,o Recebe
dor ,Pantaleão Duarte,não dispunha da verba,vindo por isso a ser preso. 
(3IO)Em Fevereiro de 1Ô25 ainda não satisfizera a divida.(311) E Gonça
lo da Mota Rebelo faleceu em I628 sem ter prestado contas do que devia, 
passando o oficio para os seus fiadores Domingos de Moura e o Lic.do To
mé Francisco.(312) 

Mas as dívidas destes também se foram acumulando.E quando Domin
gos de Moura faleceu,não foi fácil aos herdeiros,um dos quais era Frei 
Inácio de Moura,satisfazer todos os encargos.(313) 

Finalmente,Pantaleão Duarte que.de novo,em I637 conseguira o lu
gar de recebedor não se mostrou melhor tesoureiro do que durante o im
pedimento de Gonçalo da Mota Rebelo,sendo encarcerado uma vez mais.(314) 

Mas as obras públicas não paravam nem a Câmara ficava a perder por
que quando o recebedor não tinha com que pagar, lançava-se rnão dos bens 
do fiador e até do abonador do fiador.quando o havia. 

http://que.de
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C o r r e n t e s da T e r r e Pescado Vinho Verde H e r d a d e s S a l ( 3 r e i s ) Ha i z 

I 5 S 4 1590 SO 00 123030JO I2403OOO 58550OO - 1103000 _ 
156 6 1400$000 15703000 11305000 4603000 505000 1 4 0 : 0 0 0 -
I 5 8 9 16605000 - - - - - -
1591 - - - - 75ÎOOO - 1065934 
1592 - - - - 805000 - 1443447 
1593 17003000 1180." 000 I53530OO 6003000 763000 1 0 0 : 0 0 0 1203699 
1594 - - - - 703000 - 1163000 

1595 - - - - 703000 - 685955 
1596 1485£000 1C00C000 16153000 5003000 663000 1123000 1123502 

1597 ••• 1400ÎOOO 9003000 1510:000 6225000 8530OO I5755OO 14 63682 

1598 12405000 10403000 1500Í000 6303000 805000 I505OOO 1645152 
1599 I3OO30OO 11003000 13003000 6405000 763000 I803OOO -
1600 ' - - - - 713000 - -
1 6 0 3 I8OOSOOO 16003000 15605000 6903000 603000 I7235OO 1983846 
1604 1540COOO 15053000 16003000 7103000 933000 1 5 0 : 0 0 0 1403750 
1605 - - - - 943000 - 12550 60 

ICO 6 1 8 1 0 : 0 0 0 16803000 1510 í000 7503000 9 0 : 0 0 0 210300C 1305000 
1607 I500 íOOO 16003000 15103000 6503000 853000 1653OOO 093990 

1C08 20153000 16053000 15005000 6803000 963000 II255OO 187 :670 
1609 21253000 16603000 17255000 8423000 8 2 : 0 0 0 823500 235589-1 
1610 2 8 0 0 Î 0 0 0 15653000 16803000 9353000 843000 1353000 -
1611 2Õ20S000 18103000 18003000 7005000 1025000 1253000 -
1612 - - - - - - I70S55O 

1 6 1 3 - - - - - - 2223402 

1614 36505000+405000 22503000+203 1700SOOO+20S 12403000+155 1103000+55 903000+105 145S143 

1615 42205000+5OÎ.0OO 24503000+205 20903000+405 11003000+205 8*3000+103 95 :000+103 3025003 
1616 42503000+503000 24003000+203 25203000+40$ 6603000+205 903000+103 87S5OO+53 2533OOO 

1617 - - - - - - 3273829 
1618 44003000+505000 22553000+1003 19503000+503 11503000+403 953000+105 865250 2055182 

1619 - - - - - - 2515883 
1620 - - - - - - 2843051 
1621 46503000+403000 24103000+50$ 20003000+2003 11205000+50$ 7050OC+I03 525500+25 4I7338O 
1622 40503000+1203000 26003000+200$ 16505000+1503 9503000+50S 905000+103 905000+55 2923120 

1 6 2 3 32003000+1203000 26105000+200$ 20505000+200$ 12003000+50$ 905000+103 995750+103 IO5313O 
1624 3OO0CO0O+50ÎOOO 21001OO0+20S 23305000+105 11105000+105 1005000+10$ 763500+103 I9I3IOO 
I 6 2 5 24305OOO+703OOO 24OO5OOO+803 18005000+203 10003000+20$ 905000+105 573000 -
1626 - - - - - 1185000 
1627 2/(303000+2003000 25153000+250$ 22305000+803 7105000+50$ 1163000+55 523500+55 3645787 
1628 2900SOOO+200SOOO 22008000+300$' 20605000+2003 530SCOO+50S 1055000+55 575000+55 3833160 
1629 230O3O00+2OOS00O 18005000+200$ 23005000+2005 6203000+205 765000+53 1123500+55 383$ >82 
1630 20005000+2005000 24705000+600$ 22205000+2005 7505000+100$ 635000+105 905000+405 3515654 
1631 2È5O3O0O+30O3OO0 30603000+100$ 1920$O0O+50O$ 5005000+2005 705000+105 1085750+20$ 3595415 
1632 22OO3OOO+IOOÎOOO 24203000+100$ 22005000+50$ 4505000+20$ 605000+105 915500+)85 1413350 

1 6 3 3 - - - - - - 2643094 

1634 22468000+260$000 27205000+200$ 15305000+15r$ 5503000+1205 665000 2103000 -
1635 28503000+2003000 2400*000+2ros 20003000+170$ 5685000+70$ 6550OO 1 5 0 : 0 0 0 -
1637 I80030OO+3I030OO 26505000+350$ 20005000+2203 4505000+503 443000+263 I I 2 3 5 0 0 -
1638 21103000+1003000 21303000+330$ 20003000+2002 5003000+905 905000 1385750 -
I 6 4 0 22O0ÎOOO+252ÎOOO 22003000+300$ 14005000+196$ 5253000+35$ 705000 1385750+5$ -

Kotaia segunda verba que aparece a p a r t i r de I6I4 ê r e f e r e n t e às "esmolas" dos Sende i ros . 

FOI.TSSí AlLH^Livros fias Arrematações árn. Sisrtn, dos Sobejos das Sisr . s . do Cofre e Cofre da 
Cidade.Receita . 
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2,h  AS "ESMOLAS" DOS RENDEIROS 

2.^.1  Descrição e afectação 

Além das rendas da Cgmara,dos Sobejos gas Sisas,da Imposição do 
vinho,a Cidade pôde dispor ainda de uma receita suplementar que nos a
parece nos documentos sob a designação de "esmolas" ou "alças".(315) 

ïratase de ofertas voluntárias que os arrematantes das sisas pro■ 
metiam para obras, pias,sendo esse dinheiro aplicadosegundo critério do 
Senado. 

Embora se tratasse de dádivas facultativas,a sua declaração prévia 
era importante e podia pesar na adjudicação visto que era feita antes 
da arrematação definitiva das rendas.As esmolas mais vultuosas correspon
diam naturalmente às das rendas mais fortes. Mas anos houve em que todos 
os siseiros e rendeiros quer dos ramos da Fazenda Real quer das.diver
sas rendas camarárias ofereceram dádivas proporcionais,grosso modo,aos 
lanços pelos quais arrematavam as respectivas rendas. 

Ignoramos quando é que tal prática teve início.0 seu registo nos 
livros de arrematações nao ê detectável antes de l6l4. Mas o costume é 
anterior pois em l620,numa demanda ocorrida entre a Camará e o Provedor 
da Comarca a propósito da aplicação daquelas verbastos Vereadores decla
raram que há mais de hO anos ( a expressão numérica é simbélica) esta
vam na posse de repartirem pelas obras pias as referidas esmolas.(316) 

Durante a maior parte do tempo aqui considerado,como já afirmámos 
atrás,não havia escrita organizada sobre a afectação dos dinheiros reco
lhidos.Nem os Desembargadores da Relação nem os Provedores da Comarca 
perguntavam por tais contas.Por isso,cremos que o único controlo era a 
vigilância recíproca dos membros do Senado Municipal.Aliás,a demanda 
de I62O eclodiu precisamente porque o Provedor Lopo Dias de Gois preten
deu impedir os Oficiais de aplicarem o resultado total das esmolas desse 
ano ao resgate dos captivos.O pretexto apresentado pelo magistrado era 
que,desse modo,ficavam prejudicadas as Confrarias e Religiões pobres da 
cidade habitualmente ajudadas por esse fundo. 

Na realidade,como ele próprio confessa nas alegações,o Provedor da 
Comarca nao aceitava que a aplicação do dinheiro escapasse à fiscali
zação dos agentes régios tanto mais que a eles competia tomar conta das 
despesas determinadas pelos Vereadores. 
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0 Desembargo do Paço,porén,sancionou a decisão camarária,não apro
veitando o ensejo para tentar controlar esta fonte de receita.(31?) 

Por então as verbas conseguidas por esta via não chegavam sequer 
aos 300$000.i-ias em breve vão conhecer grande subida. 

2.k,2 - 0 controlo régio das esmolas 

Os Provedores da Comarca,atentos, não deixam de alertar o Rei pa
ra o facto.Em consequência,o Desembargo do Paço vai intrometer-se na 
questão e ordenar,por carta de 8 de Janeiro de 1Ô29 quedo dinheiro das 
esmolas se paguem as obras da ponte entre Matosinhos e L e ç a que importa
va em mais de *K)OÍ 000.0 que sobrasse devia ser posto em depósito e boa 
guarda,(318) vindo a ser destinado à criação de enjeitados.(319) 

A meio desse mesmo ano,o Provedor Pedro Ferraz de Novais mandou 
trazer perante si o livro das arrematações para averiguar quanto haviam 
rendido as esmolas e em que se haviam dispendido.Fiscalizou as contas e 
recolheu o salário que a lei estipulava.(320) 

A partir de então aparece-nos frequentemente documentada a mesma 
operação.furiosamente não são mais as obras pias exclusivamente contem
pladas: para além das despesas com a criação dos enjeitados,aí se vai 
buscar dinheiro para construção de pontes'e aquisição de armas,de açor. 
do,aliás,com provisões reais.(32I) 

Em 1633,como foi referido,o Rei,posto de sobreaviso pelo então De
sembargador Lopo Dias de Gois,depois de ter recomendado a este que se 
nao intrometesse nos arrendamentos que os oficiais da Câmara contráta-
vam(322),escreveu ao Governador do Reino,Conde de Castro para que,atra
vés da Mesa do Desembargo,fizesse averiguar o que se passava.Pelos vis
tos,além da insinuação em desfavor da isenção dos Oficiais da Cgrnara, a 
que já nos referimos no capitulo sobre os vereadores, fi?.era-se saber ao 
Soberano que "se tirava do preço principal delias |rendas da Fazenda] cer
ta quantia de dinheiro para propinas particulares com titulo de esmo
las '.'(323) 

Como quer que seja,parece-nos indesmentível que,ã medida que cres
cia o quantitativo das esmolas,o poder central pretendeu e conseguiu o 
controlo de tais receitas.E os oficiais da Comissão dos arrendamentos 
da qual,recordemo-lo,fazia parte o Provedor,partiam desse pressuposto 
ao assinar as actas de adjudicação.A prova disso está no facto de,ao 
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afectarem as esmolas para determinada finalidade,declaravam expressa
mente que,no caso de Sua Majestade rejeitar tal afectação,obrigariam 
em alternativa,as renda:: da cidade.(32^) 

E nos finais de I63I,desejando os irmãor, da Confraria do SS. Sa
cramento da Sé (os quais eram recrutados entre cidadãos ilustres)que 
fossem aplicadas para a construção do sacrário novo as esmolas anuais 
dos rendeiros,solicitaram-no ao monarca,o qual,de resto,antes de des
pachar favoravelmente a pretensão,quis ouvir a opinião dos Oficiais da 
Gamara.(325) Mesmo tratando-se de obra pia,a autorização régia não po
dia ser dispensada por mais livre que se afirmasse a dádiva. 

Não deixa de ser curioso referir a propósito que alguns rendei
ros assinavam declarações nas ouais parece contido o desejo de que as 
suas "esmolas" escapassem ao controlo dos agentes régios.Assim,em I63I, 
Pedro Pinto da Pedra, rendeiro dos vinhos,ofertou 5OOSOCO para obras, 
mas acrescentou que a verba se destinava "para o que a cidade quiser 
aplicar e acudir a suas liberdades".(326)mas,nem por isso a fiscaliza
ção do Provedor deixou de ter lugar. 

De qualquer forma,a via das "esmolas" foi a forma encontrada pa
ra subsidiar a criação dos enjeitados e ajudar às despesas dos costeiros 
pobres numa altura em que deixou de se poder lançar mão à espécie de "sa
co azul" que era o Cofre dos Crescimentos.Assim,aparecem-nos dádivas de 
certa importância para a reconstrução do dormitório de S.Francisco e 
para obras no ^osteirodde ^onchique,(327)bem como para o alpendre de 
S.Domingos e outros.(328) D0 mesmo modo,foi deste fundo que,em 163^, 
saíram os 200^000 para as barcas que acarretavam madeira,no Rio Douro, 
para a fabricação de galeões,a que já aludimos. 

Olhando o quadro das "esmolas" verificamos que as importâncias reco 
lhidas cada ano mostram-se de valor considerável,excedendo por vezes a 
soma das rendas ordinárias da Cg m a r a # 0 pico atingiu-se em I63O e I63I 
e,ao que nos parece,a maior parte desse dinheiro foi utilizado,por ordem 
régia,em despesas que nada tinham a ver com a intenção dos ofertantes. 
Neste aspecto,as "esmolas" constituíram um estratagema favorecido pelo 
Senado e nao contrariado pela C0rte para evitar o lançamento de fintas 
sobre o povo,sempre odiosas,e permitiu fazer face a despesas para as 
quais não era fácil encontrar cobertura nor outros cofres existentes.A-
lém do mais,era relativamente eficaz e pronto,porquanto as rendas eram 
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pagas aos quartéis,ao longo do ano,e as "esmolas" eram normalmente 
entregues no prazo de 8 dias após a formalização do contrato(329)ex
cepto as mais vultuosas para as quais se permitia um prazo maior.(330) 

3 - CONCLUSÕES 
Do que ficou dito pode ter ficado a impressão de que a Câmara do 

Porto dispunha de abundantes meios financeiros para realizar programas 
ambiciosos em prol da população,sem sobrecarregar demasiado os morado
res. 

^mbora desconheçamos as cifras dan receitas Ha auase tota!! i dads* 
dos municípios do Reino,podemos afirmar que a comparação com os recur
sos de Guimarães (331) se mostra francamente favorável ao porto. 

Mas nao exageremos:dos quatro Cofres apontados (rendas munici
pais regulares,Cofre dos Crescimentos, imposição do Vinho e "esmolas") 
apenas o primeiro constituía em rigor o fundo do C0ncelho,E dele não 
sobrava muito,depois de satisfeitas as despesas obrigatórias.Não raro, 
como veremos,o saldo apresentava-se negativo. 

A Imposição do vinho era concedida pelo Rei por períodos curtos 
que quase sempre foram renovados.Mas as suas receitas estavam afectadas 
a um fim muito específico,de que adiante falaremos;sem elas não teria 
sido possível a manutenção de fontes e calçadas. 

0 Cofre dos Crescimentos das sisas foi acumulando as sobras de ca-
da ano,depois de satisfeito no Almoxarifado o estipulado pelo contrato 
do encabeçamento.As suas reservas atingiram nível elevadíssimo em l6l8, 
nao tanto,porém,quanto se fizera constar ao Rei.Mesmo assim,vinte contos 
constituíam um confortabilíssimo saldo aque o Monarca deu aplicação em 
curto espaço de tempo.Antes daquela data,o Cofre dos Crescimentos,reco
nhecidamente pertença do povo,constituiu uma espécie de saco azul a que 
se lançava mão em alturas de despesas extraordinárias,muito embora nada 
se pudesse gastar sem prévia autorização régia. A partir dos anos vinte 
do século XVII,não obstante os repetidos e já lembrados protestos do po
vo e da Câmara,os CreScimentos eram todos canalizados para fins e objec
tivos que o próprio Rei indicava. 

Por essa altura,encontrou-se urn sucedâneo para o Cofre dos cresci
mentos: as "esmolas" dos rendeiros.Não que se tratasse de algo de novo. 
Novo foi o volume que as dádivas atingiram,acompanhando,aliás,o evoluir 
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dos preços de arrematação das diversas componentes das sisas.T0davia, 
esse mesmo fundo depressa foi submetido ao controlo dos agentes do Rei, 
nomeadamente do Provedor da Comarca ao qual,como sabemos,estava confia
da estatutariamente a fiscalização das rendas do Concelho. 

Na prática,nao eram,pois,folgadas as finanças do Concelho.Mesmo as
sim,cremos que devido aos canais utilizados,a população do Porto foi 
poupada a fintas e repartições que pesaram sobre moradores de outros mu
nicípios , incluindo os do primeiro aanco. 

NOTAS 

(1)- BRAGA,Alberto Vieira,o.c.,pp.72-101 

(2)- Ver FERREIRA,J.A.Pinto,A economia do vinho e o crescimento do Por
to nos séculos XVII ao XIX in 0 Vinho na História Portuguesa, 
Porto,1983.A publicação do autor baseou-se num manuscrito existen-
te no AHHP,Mappa das Arremataçoens^das rendas do Concelho do Porto 
dos anos de 1578 a I833 e nele estão contidas outras rendas para 
além das do vinho. 0 referido mapa constitui uma meritória síntese 
mas padece de alguns defeitos: 
lo- não distingue entre rendas da Câmara e rendas da Fazenda; 
2S- omite alguns valores tais como as coimas dos concelhos do Termo, 

que revertiam igualmente a favor da Câmara do Porto,bem como 
o resultante dos bens de raiz; 

32- omite as "esmolas" dos rendeiros que,em boa verdade,faziam par
te do valor da renda arrematada. 

Para os tempos medievais,ver BASTO,A. de Magalhães,"Vereaçoens"... 
PP.390-^01 * 

(3)- OLIVEIRA,Eduardo Freire de,o.c.,11 volume,p.202,nota (carta de 31 de Agosto de l609) 

(k)~ Ord. Fil..livro l<2,tit.58,§ ^3 

(5)- £dem,livro IS,tit.62, § 76 

(6)- OLIVEIRA,E.Freire de,o.c..p.191 

(7)- Ibidem,p.l92 

(8)- Ibidem,p.194 

(9)- Foi por Lisboa nao ter respondido a este ponto concreto que surgiu 
a oposição desvarios cidadãos e dos Vinte e Quatro a eue se remetes
se a procuração - a qual,aliás,acabou por ser redigida e mandada pa
ra Lisboa.Porém,dois Vereadores,o Procurador da Cidade e os dois do 
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Poyo recusaram-se a assiná-la. 0 Porto não se furtava a contri
buirias, como hoje diríamos,negava-se a assinar um cheque em bran
co, na o porque duvidasse das "nobres intenções da Câmara de Lisboa" 
mas porque isso lhe parecia desonroso:"não parece bem que sendo 
esta cidade a segunda do reino e a melhor de Entre Douro e Minho 
fique sujeita ao voto doutra".(OLIVEIRA,Ed.Freire,o.c.,p.198.nol 
ta) Quem assim o afirma é o povo,representado na Casa dos Vinte 
e Quatro. 

Hão lhe podemos levar a mal tão vivo sentimento de indepen
dência nem deve ser tomado na conta de vaidade comprometedora o 
desejo manifestado pela Cidade de o Rei a visitar e,de nessa altu
ra,lhe fazer entrega da sua oferta.Aliás,se Sua Majestade preferis
se o caminho de S.Tiago cono chegou a estar projectado e até comu
nicado oficialmente à cidade pelo Vice-Rei,(AHHP,LV 39,fls.56v-37vJ 
o Porto^poderia ser a primeira cidade a ser visitada. 

Não sabemos se Eduardo Freire de Oliveira conheceu esse docu
mento. Talvez não.De outro modo não teria tecido os comentários 
pouco lisonjeiros para a nossa cidade.0 regozijo manifestado pela 
Caiaarajerante àquela hipótese poderá ser interpretado como mani
festação de sujeição ao Rei castelhano? De certo modo,sim.Mas.nes
te aspecto,a atitude do Porto não era diferente da de Lisboa e de 
outras cidades do Reino.0 pretender agradar ao Monarca não signi
fica servilismo mas apenas vontade de agarrar a oportunidade de, 
por essa via,obter a garantia da manutenção e reforço dos privilé
gios e liberdades,tanto mais que,naquele tempo,a governança trava
va aura luta rio Tribunal contra as pretensões do Alcaide-Mor, Con
de de Penaguião. 

Uão podemos,pois,neste aspecto,concordar com a interpretação 
de Freire de Oiiveira,insigne investigador e intransigente patrio
ta. {OLIVEIRA,E.F. de, o.c.,pp. 195-196) Onde está a incorrecção 
aa ciaade do -torto? Em nao querer contentar-se com o desempenho 
de um "papel secundário neste negócio"? Em desejar a honra de ser 
a primeira cidade a ser visitada? Mas inicialmente a esperança 
que a Oaniara manifesta ao Rei em carta de 2O.5.I609 era o ue es
te depois de estar no Reyno" fizesse o caminho a S.Tiaffo por esta 
cidade!(AGS,SP^ L.1483,f1.328) Em não se ter negado a contribuir 
para a vinda de Sua Majestade? lias a mentalidade da época,várias 
vezes expressa,era que as mercês reais apareciam como recompensa 
a serviços prestados.Quanto mais o Monarca dela se agradasse,mais 
benefícios a cidade podia esperar.Eão se pode condenar tal racio
cínio nos dirigentes de um burgo de cariz reconhecidamente mer
cantil! 

(10)- OLIVEIRA,E.Freire de.O.c..II.pp. 205-226.Ver os comentários oue 
sobre estas cartas tece SERRÃO,Joaquim Veríssimo,História dg/Por-
tugal,IV,pp.72-76,nao sempre coincidentes com a nossa internreta-
çao. ± 

(11)- AHHP.LV *fO,fls-. 69v-70 

(12)- AHMP,Tombo Velho,tomos I e II. Existem no mesmo Arquivo cópias pos-ceriores. e * 

(13)- AHMP,Tombo Velho,!,fis. hv-6v.(alvará de 19.12.1596) e fl. Gk7 
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a**: - AHMP,idem,I,f1.718 
C15] - AHMP,idem,I,fis. 8-8v. 
(16: - AHMP,idem,I»fls. 9-9v. e 13-13v. 
(17) - AHMP.LV l8,fls.67v-68 
(18) - AHMP,Arrematações de Rendas,L.l (1592),fl. 3 
(19: - AHMP,idem,L.3 (l609),fl.27 
(20) - AHMP,idem,L.l (I583) fl.l5-15v. e 19-19v. 
(21) - AHMP,idem,L.l (1593) fis. 21 
(22) - AHMP,idem,L.l (1593) fis. 11 e 25v.; L.3 (l6l5),fls. 6v. 3 39 
(23) - AiIMP,idem,L.5 (l63l),fls. 25-25v. 
(24) - AHMP.LV 27,fis. 15 e l6 
(25) — AHMP,Arrematações de ^endas?L.l(1593) fl. 8v. 
(26) 

— 

AHMP,idem,L.2 (1598) fis. 15v-l6 
(27) - AHMP,idem,L.2 (l604),fls. 17-17v. e L.3 (1606) fls.l8v-19 e 32-32v 
(28) - AHMP,idem,L.5 (1631) fl. 12 
(29) - AHMP,idem,L.2,(1597) fl. 13v. 
(30) - AHMP,idem,L.l (I596),fl. l6v. 
(3D - AHMP,idem,L.3 (I606),f1.22v. 
(32) - AHMP,idem,L.3 (l609/,fl. 31v. e (l6l0),fl. 27 
(33) - AHMP,idem,L.4 (l6l6)fls. 7v e 42 
(3^) - AHMP,idem,L.4 (l6l8),fl.9v 
(35) - AHMP,idem,L.4 (l62?)fl. 13 
(36) - AHMPTidem,L. 5(l632)fIs.l6-l6v. 
(37) - AHMP,Idem.L.4 (1623) fl. 8v. 
(38) - AHMP,idem,L.6 (l638)fl.7v 
(39) - AHMP,idem,L.2 (1597) fis. 15-15v.; L. 1 (1596) fl. 13 ; L . fis. I4v-15 2 (1598) 
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(40) - AID-IP,idem ,L.3 ( l 6 0 9 ) , f l s . 32-33v. 

(41) - AIIllP,idera,L.5 ( l 6 3 2 ) f l . 20 

(42) - AHMP.idem.L.3 ( l 6 o 8 ) , f l s . 18-19 

(43) - BASTO,A. de Magalhães,"Vereaçoens"... pp.362-365 

(/j/,) - AID-IP, L.6S do ^ofre dos B e n s go Concelho, fis. 2-9 

(45) - AlIIiP,Arrematações de Rendas.L.5 (l6l5>,fl. lOv. 

(46) - AHMP,idem,L.2 (1598) fis. 20_20v. 

(47) - AHKP,LV 31,fl. 159v. 

(48) - AID-IP,idem,L.l (1593),fl.9 

(49) - AID-IP,idem,L.2 (l604) fis. l6-l6v. 

(50) - AID-IP,idea,!.4 (l622),fl. 5v. 

(51) - AIDIP,idem,L.5 (1634), fl. 5 

(52) - A3iP,idem,L.3 (l606),fl. 12 

(53) - AID-IP,idem,L,2 (1598),fis. 20_20v. 

(54) - AID-IP,idem,L.l (1584),f 1.17v. 

(55) - AIÏMP, idem, L.l (I593),fl. 9v. 

(56) - AID IP, idem, L. 2(1599), fis. 5v-6 

(57) - AHHP^idem.L.4 (1623) fl. 2v. e (l624),fl. 6v ;(l625),fl. 6v. 
(^8) - AID-IP,idem,L.5 (l632),fl. 10 

(59) - ArD-iP.idem,LT 3 (l6l4),fl.7 

(60) - AID-IP, idem, L. 4 (l622)fl. 5v. 

(61) - AID-IP,LV 26,fl. 70v. 

(62) - BPHP,ms.1274,fis. 224-225 (provisão de 6.8.I369) 

(63) - AID-IP,Arrematações de Pendas,L.6 (l638),fl.!0 

(64) - AID-IP,idem,L.6 (l637),fl. 6v. 

(65) - AHHP,idem,L.l (1592),fl. 2v e(l593),fl.8 
(66) - AHMP,idem,L.3 (l6ll),fl. 3 
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(67) - AHMP,idem,L.4 (l625),fl. 6 

(68) - AHMP.idem.L.5 (l6?0),fl. 10 

(69) - AHMP,idem.1.5 (l628),fl.9 

(70) - AHMPtidom.L.4 (l621),fl.8 

(71) - AHMP.idem.L.l (1596),fis. 11-11 v. 

(72) - AHMP,idem,L.2 (1597),fis. lOv-11 e (1598),fis. llv-12 
(75) - AHMPtidemtL.if (1624),fl. 6 

(74) - AHMP,idem,L.3 (I6l0),fls. 12-13 e L.4 (l6l8).fl. 6v. Como fian
ça,axem de um casal do cidadão Pantaleão Nunes,o rendeiro hipo
tecava 2 casais que possuía no lugar de Ordonne,da freguesia de 
Argoncilhe.na terra da Feira,que lhe rendiam 49 alqueires de 
^ f p ) s a l l n h a s e m e i a canada de manteiga. (AHMP,idem,L.4 (l6l8) 

(73) - BPMPt.ms. 1274.f 1.224 

(76) - CRUZ,António,As sisas do ^orto seiscentista.Porto.1960.p. 6 (Sep 
de "BibliothecãPortucalensis",vol. 111,1959]) ' P K P< 

(77) - livro. IS das ^hapas.p.7 (carta de 3.3.1390) 
(78) - CRUZ,António,o.Cp.7 

( 7 9 ) " L i v r o 1 Q d a s Chapas, p.33 (carta régia de 6.7.1542) 

(80) - Ibidemg.34 (carta régia de 5.7.1542) e p. 35 (carta régia de 

(81) - Ibidem,p.34 (carta régia de 22.8.1542) 

(82) - Idem,p.56 (carta régia de 13.5.15^4) 

(83) - Idem,p. 1+2 (carta régia de 2.4.1547) 

(84) - Pelo menos nesse ano foi solicitada informação ao Corregedor 
Idem,p.50 (carta régia de I6.7.I552) S * 

(85) - Idem,pp. 87-83 (carta régia de 7.2,1556) 

(86) - Idem.p. 60 (carta régia de 19.9.1558) 

(87) - £dem,p.59 (carta régia de 16.7.1552) 

(88) - Idem,p.88 (carta régia de 7.5.I566) 
( 8 9 ) " L i v r o 2 S d a s Chapas,p.10 (carta régia de 21.4.570) 
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(90) - Livro 10 das Chapas,p.132 (carta régia de 8.11.1575) 

(91) - AHMP,Arrematações de Rendas,L.l (1592),fl.2 

(92) - Livro 2£das Chapas,p. 10 (carta régia de 3.5.1571) 

(93) - Livro 10 das Chapas,p. 113 (carta regia de 10.7.1571) e Livro 2" 

das Chapas,p.11 (carta de l8.7.1572) 

(94) - Livro 25 das Chapas,p.11 (cartas régias de 3.3.1571 e 18.7.1572) 

(95) - Idem,p.11-12 (carta régia de 14.8.573) 

(96) - Idem,p. 13 (cartas de I5.3.I575 e lo.11.1575/ 

(97) - AHMP,Próprias do °ofre.fls. 19-20 (alvará de l8.2.l601,treslada-
do a 28.3.1607) 

(98) - AHMP,Arrematações de rendas,!.5 (1635) fis. 8-8v.;L.6 (l637),fl. 
4v.;L.6 (I638),fis. 3v-4 e (l640),fl.3 

(99) - AHMP,idem,L.2 (1598),fl. 10-10v. 

(100)- AHMP,idem,L.l (1596),f1.8v-9 e L.2 (1598),fis. 23-23v. 

(101)- AHMP,idem,L.5 (l6l0),fls. 31-31v. 

(102)- Livro lg das Chapas,p.lSl (provisão de 1.4.l6l0) 

(103)- AHMP,Arrematações de Rendas,!.4 (l625),fl. 4v. 
(104)- BARROS,Henrique da Cama, o. c , i'ono IX,pp. 399 e 444. GONÇALVES, 

Iria,Sisas in Dicionário de História de Portugal,IV, pp.1-2. 
(105)- GONÇALVES,Iria,o.c.,p.2 ; OLIVEIRA,António de,A vida económica... 

pp.298-300 

(106)- BASTO,A. de Magalhães,"Vereaçones"... pp. 396-401 ; CRUZ,António, 
o.c ; GARCIA,Capitão Paulo -^mílio de Figueiredo, As barreiras da 
Cidade do Porto,Porto,19^6 .Ver ainda algumas informações no 
ms. 1274 da BPMP,da autoria de Souza REYS e no nosso trabalho 
Absolutismo Esclarecido e intervenção Popular entregue para pu
blicação. 

(107)- OLIVEIRA,António de,o.c.p.50Q 

(108)- AID-IP,L. do encabeçamento das sisas,fl. 25 

(109)- AHMP,Traslado do agravo que veo da cidade do Porto. .. ,fls.48v-49 

(110)- AHHP,L. do encabeçamento das sisas,fl. 27v. 

( H l ) - Livro lg das Chapas.p. 78 (carta régia de 4.7.1564) 
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(112) - AHMP,.L. do encabeçamento das sisas,fis. 4-7v. e Traslado do 
Agravo... fis. 8v-12v. 

(113) - AHMP,L. do encabeçamento das sisas„fls.8v.-Q 
(114) - OLIVEIRA,Ant6nio de„o.c. ,p.3Q2 

(115) - A edição que utilizámos foi a de 1674,mandada imprimir pelo 
Conselho da *azenda,sendo impressor Antonio Craesbeck de Mello de Lisboa. ' 

(116) - AHMPtLV 27.fis. 106-109 
(117) - AGS,SP,L.1466,fis. 359-359V. 
(118) - AHMP.LV 3 4 , f i s 132-132V. e LV 3 5 , f i s . 125v-127 

(119) - AliMP.LV 3 1 , f i s . I 8 0 v - l 8 l 

(120) - AHMP 1 idem,f i s . 184-186 

(121) - REGLA,Juan,0^.,tomo III,p.277 ;LYNCH,John.Espana baio los AUS-
£rxas,II,3S ed.,Barcelona,1975,p.53 

(122) - Uma outra fonte de I608 informa-nos que o rendimento das sisas 
em Portugal era de 210 contos,incluindo nesta quantia 40 contos 
de reguengos e próprios da Fazenda Real.(AGS,SP 14-65,fl. 5ÒI 
10.10.1608). Ê difícil encontrar correspondência e coincidência 
destas verbas-com os números e itens fornecidos por GODINHO 
Vitorino Magalhães,Finanças Públicas e Estrutura do Estado ' 
m Dicionário de ^ist. de ^ortu/ml.II TnT?£? "~ 

(123) - AGS,SP,L.l466,fl. 69 
(124) - AGS,idem,fl. 3Ô2v. 
(125) - AGS,ibidem 
(126) - AGS,idem.fl. 36OV. 

(127) - Ver notícias sobre a efervescência verificada em Coimbra 
conjuntura em OLIVEIRA,António de,o.c.,p.304 

(128) - OLIVEIRA,Eduardo Freire de,Elementos....II.p.156 
(129) - Idem,p.137 (carta régia de 5.II.I606) 
(130) - AGS,SPjL.1466,fis. 358v-359 
(131) - AGS,idem.fis. 36O-36OV. e 362-362V. 
(132) - AHMP,LV 38.fl. 2-2v. 

http://10.10.1608
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(133) - A:D;P,LV 36, fis. 3v-4 

(134) - AKMP,L. do ^ncbeçanento das Sisas,fI. 27 

(135) - AHMP,Arrematações de Kendas,L.3 (l6o8),fls. 1-lv. 

(136) - Aparecem na documentação as duas formas: ver do peso e aver do 
peso. 

(137) - DOHINGUEZ ORTIZ,Antonio,Politica y Hacienda de Filipe IV,22 ed, 
Madrid,1983,p.8 r * 

(138) - Ai£-P,L. do encabeçamento das sisas;fly 23 

(139) - Livro 2° das Chapas,pp. 36-37 e AHMP,Proprias ,L.4,f I4 356 

(140) - AHMP,L. do encabeçamento... fis. 2.5v-26v. 
(141) - 1HHP,idem,fis. 23v-25v. 
(142) - SILVA,F.Ribeiro da ,A participação do Porto...,p.129 

(143) - A;n-iP,L. do Encabeçamento... fl. 29v. 

(144) - AHi:P,LV 42.fis. 266-267 

(1^5) - AHMP, idem, fis. 272-272v. 

(146) - A:H-1P,L. do encabeçamento.. ..fis. 3O-3OV. 

(1^7) - Além do Livro__g_o encabeçamento das Sjsas.fls. 23-31v.,outras 
fontes contem este processo: assim o já citado Traslado do Agravo 
fis. 13-24, e 30 livro das Sentenças .fis. 87=94~ 

(148) - Ala-IP, L. do gncabeçamento. . . fl. 31v. 

(149) - AHHP.LV 47,fis. 160-I6lv. 

(150) - OLIVEIRA,Eduardo Freire de ,Oi£i,IVlLisboatl889f pp. 106-107 

(I5D - Sobre estas propostas de sacar dinheiro do país,ver AGS SV 
L. 1582,fis. 14-18. ' L 

(152) - MARQUES,A.H. de Oliveira,Uma descrição de Portup-p.l em IS78-I580 
in "Nova HistSria" ,n<2 1,Lisboa,1984,p.110,nota 107. " * ~~~ 

(153) - Sobre o serviço dos 200.000 cruzados ver SERRÃO,J0aouim Veríssi-
mo,Historia de ^ortuHal.IV.p.llO 

(154) - AGS,SP,L 1582,fl. l4.Refira-se que outra proposta inspirada no 
exemplo fornecido pela Ordem de S.Tiago n a v i l a d e Setubal,con
sistia em nacionalizar" todos os fornos de cozer pão das 9Íooo 
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paróquias do Reino,obrigando cada um a pagar de renda 200 duca
dos (8OSO00).(AGS,SPiL.l582,fl. l6l6v.) AG que parece,a Junta 
nao rejeitou liminarmente este projecto,preferindo,no entanto, 
submetelo à consideração dos povos. 

(155)  AHMP,LVj+2,fls. 2929v. 
(156)  SILVA,F.Ribeiro da,A participação do Porto..»,p.l33 
(157)  AAR,Certes do Revno de rortugal...Ttorno VII,fl. 197v. 
(158)  Nenhum dos escolhidos podia ser reeleito senão passados 3 anos. 

R&gimento dos encabeçamentos das ^izas deste Revno.o.c. n -\i 
~ — — 1 .—■ —,-K—.-. * , ~ r*.~ î x- • — * 

(159) - AHMP.LV 2 8 . f l . 16 

(160) - AHMP,idem,f l . 1 5 v . 

(161) - Assim,em 1595 a s q u e b r a s t o t a l i z a r a m 2$*f80 r e i s . 
" 1596 » » 2$500 •■ 
" 1598 » « 2ÍÍ310 " 
" 1599 •• " n&ho -

AHi4P,Gofre,L.3,ils. 1441^5, 176177v. ,362363*. ;386387. 
(162)  AHMP.LV 28.fis. 15v17 
(163)  AHMP,idem,fl. 223 

(164)  Em 1579 eram do seguinte valor os subsídios concedidos aos re
partidores: Presidente  6$000 reis 

k nobres 2$000 a cada um 
2 mesteirais 1$500 " 
Escrivão 1$000 
Porteiro $800 AHMP,Cofre,L. 2,(registo de 

9.2.Ï5797 
(165)  AHMP,Sobejos das Sisas,L. 3,fl.2. 
(166)  OLIVEIRA,António de,o.c.,pp.507309 

(167)'  AHMP,Arrematações de gendas^ 1(1586) fis. 67v. e l617v. 
(168)  AHMP,idem,L. l(l584),fl. 10v. e (l586)flB. l6l6v. 
(169)  AHHP,L. do encabeçamento.. . fl. 37 

(170)  AHMP,Arrematações de «endas.L. 3(l607),fls. 4W.Ver ainda a mes 
m a designação em L.3 (lôio) fl. 36 

(171)  AHMP, Traslado do Aggravo . . , fl , n v . 
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(173) - A HI-IP, idem, L. h (162D fl.2 

(174) - Fica uma questão en aberto:paEava o comprador ou o vendedor ou 
ca doxB.metade cada um? Iria GONÇALVES,no artigo ciLdo atrás 
afirma que nas compras e vendas pagava metade cada qîaï Sda 
Hl Parece deduzir-se do L i v r o dos E n e a b ^ H n . n ^ f S ? ^ ! 0 ^ " 
v endedLr t r a d a S d° mar e ^ ^ ^ ^ o 

(175) - AHMP,Arrematações das Pendas.L l(l586) fl.l6-l6v. 
(176) - Regimento dos encabeçamentos das -izas...r> 4 fcaT, T T T ^ Í W T O 

idem,.!. 3, folhas n.n.-^nTrTT6Õ6-e-l6o7; ? ^P'111'iAHMP, 
(177) - AHMP,idem.L.l (I586),fi. i7v. 
(178) - AHMP,idem,L.l (1593),fis.3-3v. 
(179) - AHHPtjdemtL.3 (l609),fls. 3 e 4 
(180) - AHMP,idem,L.4 (l6l6),fl. 2v. 
(181) - AHMP,idem,L.6 (1637) fl U « T * 

' U D ; ' ; ' U # ' e L.do encapeca-i;ento... , fis. 4l-4lv. 
(182) - AHMP,idem,fl. 41 

(183) - A;D.;p,Arrematac5e^^as__Lendas,L.2 (l603),fls. 8v-9 
(134) - AHMP,idem.L.3 (l607),fls. 4-4v. 
(185) - AHMP,idem,L.3 (l6o8),fls. 2 e 3. 

(186) - AHMP,idem,L.2 (1599),fis. Uv-12 e L.2 (l6o4),fl. 4v. 
(187) - AHMP,idem,L.3 (l6ll),fl. 6 e 7 
(188) - AHMPfidemtL. 3( l6o8),fi.3 

(189) - ̂ ^ ^ ^ ^ o . . . , f l . 40 e A r ^ a ^ ^ ^ , 

(190) - AHMP.idera, L.2 (1599),fis. Uv-12 
(191) - AHKP.idem.L. 2 (l6o4),fls. 4v-5 

feita por particulares,mesmo destinada a nh^l * Í ! SSe va direitoq Ai-ïrP T a 1 ? aesz:Lnnaa a obras da cidade, papa-ltOS* Aja^.I^,do ^ncabeçamento das Sisas,fis. 39-4o. 
(193) - AHMP,idem,fl. 4o 

(194) - AHMP,Axr£^^^e^^a^Jendas,L.2 (1599),fis. 30-30v. 
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(195) - ADP,Cabido, 110 e 114. Todavia,em 1579 o açúcar abatido pagava 
menos 200 reis/arroba e o açúcar panela menos 150 reis.Outras 
mercadorias também pagavam menos:sarjas -menos 500 reis por pe
ça; ferro -menos 150 reis por quintal;aço - menos 200 reis por 
quintal.(ADP,Gabido,109) A alteração deve ter tido lugar em 
1583 pois em 1584 aparecem protestos contra as novas taxas.A 
subida oscilou entre 19 e 29%, 

(196) - AHMP,Arrematações de ^endas.L.2 (1597),fis. 26v-27 e (1596) 
fis. 7-7 v. ' 

(197) - AHMP,L. do encabecamento das sisas.fis. 33-4lv. Com base nesta 
pauta foi elaborada outra em I683,publicada por CRUZ,António 
~ . v* « , H M » J-T — CC» 

(198) - AHMP,LV 45.fis. 340-340v. 
(199) - AHMP,LV_46,fis. 332-332v. 
(200) - AHMP,idem;fis. 339-339v. 
(201) - AHMP,idem,fis. 340v-34l 
(202) - AHMP,L. do encabecamento... fis. 4l-4lv; 
(203) _ AHMP,idem,fl. 35 
(204) - AHMP,Arrematações das Rendas.1. 4 (l627),fl. 5v. 
(205) - AHMP,idem,L. 1 (1584),fis. 12-I2v. 

(206) - Este preço foi calculado em função dos preços do vinho vendido 
ao quartilho. (AHMP,L.1Q de Sentencas.fi. 3O7) 

(207) - AHMP,Arrematações das Rendas.L. 2 (1598),fl. 10v-ll 
(208) - AHriP.LV 29,fis. 190-191V. 

(209) - AHMP,Arrematações das Rendas.L.2.(1597) fl. 23v. 
(210) - CRUZ,António,o,c.%v. 15 

(211) - AHMP.Arrematações de gendas.L. 2 (1599),fl. 21v-22. An que pare
ce a abolição causara uma quebra de 100&000 nas recolhas do si-
seiro,quantia correspondente a 2.000 pipas de revenda. 

(212) - CRUZAntónio,o.c,p . i5 

(213) - AHMP.Arrematações das ^endas .L . 3 ( l 6 0 7 ) , f l . 7_7V . 

( 2 1 / 0 ~ AHMP,ínr-do encabecamento. . , . f l . 3 5 . 

(215) - AHMP,Arrematações das Rendas.L. 3 ( l 6 0 9 ) , f l s . 5 - 5 v . 

http://Sentencas.fi
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(216) - AHKP, I^emi__Lj+ (1627), fl. 5v. 

(217) - AHKP, Idem, L 3, (1609), fis. 5-5v. 

(21o) - CRUZ, António, o.c. , p. IS. Esta pratica é consagrada nos afo
ramentos de I683.Suspeitamos que durante o período filipino não 
seria exactamente assim pois, como veremos, no oue se refere à 
Imposição, os vinhos exportados para o Brasil pagavam metade do 
tributo. 

(219) - AHMP, L. do Encabeçanento ..., f 1. 3^v -35 e Arrematações das 
Rendas, L. 3 (l607),fls. 7-7v. 

(220) - AHI-ÍP, LV 30, fis. 197-197V. 

(221) - A consideração das"esmolas" dos rendeiros, embora se deva tomar 
em linha de conta no valor total das arrematações, não altera 
de modo significativo esta constatação. 

(222) - De facto, em l602, Simão Lopes permaneceu preso durante vários 
iTieses por ter ficado a dever I5O-OOO reis. AHKP, L. 3 o cte ben-t e n ç a s , f i s . 292-292v . 

(223) - Regimento dos encabeçamentos das S i z a s . . . , p . 9 . 

(221)) - AHKP, LV 3 3 , f i s . 13v -15v . 

(225) - AHKP, Ar rematações das P e n d a s , L . 2 ( 1 5 9 7 ) , f i s . 6 v , 26v, 3 v - 4 , 

e 23v. 

(226) - AHMP, L 5" de Sentenças, fis. 291-301. 

(227) - AGS, SP, L. 1472, fl. 35. 

(223) - CRUZ, António, o^. , p. 6. 
(229) - AHMP, Arrematações de Rendas, L. 3 (I6l0), fl. 36 e(l607), f1. nn. 
(230) - AHMP, L. do Encabeçamento ..., fl. 35v. 

(231) - AHMP, Idem, 1. 2, (1598), fl. 13 v. 

(232) - AHMP, LV 29, fl. 30v. 
(233) - AHMP, Arrematações de Rendas, L. 3 (l6l'i), fis. 14-15. 
(2320 - AHMP, LVJ+O, fl. 41. 

(235) - AHMP, L. do Encabeçamento ..., f1. 3SV. 
(236) - AHKP, ibidem. 

(237) - AHiiP, ibidem e Arrematações de Rendas. L. 1, (1593), fls.S-Sv. 



-1012-

(238) - AHMP, ibidem. 

(239) - AHMP, idem, L. 3 (l6o6), fis. 26v-27. 

(240) - AMP, LV 45, fis. 25V-26.OLIVEIRA, Aurélio ce, e GARCIA LOMBAR-

DJiEO, Jaune, Alguns dados em torno das relações..., pp. 137-138. 

(241) - AHMP, Arrematações das Rendas.L. 2 (1598), fis. 12v-13. 

(242) - AHMP, idem, L. 1 (1596), fis. 5-5v. 

(243) - AHMP, LV 41, fis. 8-9. 

(244) - Ver o capítulo sobre abastecimento urbano. 

(245) - AHMP, L. do -Cncabeçamento.... fl. Jkv. 

(246) - CRUZ, António, o^c., p. 14. 
(24?) - AHMP, Arrematações das Rendas. L. 1 (1584), fis. 13-13v e LV 27 

(248) - AHMP, LV 29, fis. 190-191v. 

(249) - AHMP, idem, fl. 288. 

(250) - AHMP, LV 41, fis. 8v-9. 

(251) - AHMP, L. 5Qde Sentenças, fis. 184-195. 

(252) - AHMP, Arrematações das Rendas. L. 1, (1586) fl. I0v-ll. 

(253) - AHMP, Arrematações das Pendas, L.4, (1627), fl. 7. 

(254) - AHMP, Traslado do Agravo.... fl. 12. 

(255) - AHMP, Arrematações das Rendas, L. 1 (1593), fl. 14, 
(256) - CRUZ, Ant6nio, o.ç, p. 16. 

(257) - AHMP, Arrematações das RendasT T.. 2, (I603), fis. 12-12v. 

(258) - AHMP, idem, L. 2, (l6o4), fis. I3v-l4 e L. 3 (I606),fls.10-10v. 
(259) - AHMP, idem, L.5.(l6o8), fl8. I2v.-13. 

(260) - AHMP, idem, L.3,(l6l0), fis. 29-30. 

(261) - Regimento dos encabeçamentos das Sizas..., pp.12-14 (capt.s XVI-

(262) - No AHMP guardam-se alguns desses livros. Para o período que nos 
respeita ^ f e g o , ^ Compra e Venda, n 0 s l f 2 . % e L_, ^ 0 ^ ! 
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(263) - Regimento doc. Encabeçanentos das gizas... , p. 12, cap. XVI. 

{2(A) - Em 1602 un lavrador da Prelada, da freguesia de Ramalde, que 
comprou umas casas junto à Porta do Olival pagou 3% de Sisa 
não obtendo pois qualquer desconto.(AHMP, L. 20 de Coiraras e 
Vendas, fl. 741-744). 

(265) - Todavia aparecem casos era que o comprador foi o único sobrecar
regado co.: o imposto. (AHMP,L.1Q de Ooripras e vendas,fls. 250-
-256).E os não naturais do Reino,moradores na cidade,nem sempre 
foram obrigados a pagar o que a lei geral .mandava.Assim,o cas
telhano João Louçano quando em l601 vendeu as suas casas na 
R. de S.miguei não pagou mais que 2,5 % da sisa.(AHMP,L.22 de 
Compras e Vendas,fis. 848-853) Ora como estrangeiro deveria 
ter pago o dobro. 

(266) - AHMP, L. 10 de Compras e Vendas, fis. 298-300 e L. IP de Con
tratos e Compras da Cidade, fis. 156-164. 

(267) - AHMP, Idem, fl. 166; L. 19 de Compras e Vendas, fis. 123-1.52. 

(260) - Ver no AlIi-íP os Livros dos Sobejos das Sisas. 

(269) - AHMP, Sobejos das Sisas, L. 3, fis. 76-76v.Em l6l0 foi-lhe da
do o prazo de 8 dias para pagar toda a dívida o aue realmente 
aconteceu.Mais tarde,porém, voltou a atrasar-se, tendo sido o-
brigado o seu fiador, António Carvalho, a entregar várias peças 
de prata c oiro, para compensar as dívidas do depositário insol
vente. (AHMP, idem, fl. 133v. 

(270) - AHMP, idem, fis. 16lv e 172. 

(271) - L. lg das Chapas, pp. 58-59.(Alvará de I8.9.I559. 

(272) - Idem, p.76 (Carta régia de 18.11.1574. 

(273) - AHMP, Arrematações das Rendas L 1, fis. l8v-19 e L. 2(1598) 

fis. 9-9v. 

(274) - AHMP, Sobejos das Sisas, L. 2, fls.l64-l64v. 

(275) - AHMP, L. lg de Sentenças, fis. l8l-195; L. 20 de Sentenças, fis. 
259-291. ' 

(276) - MARQUES, A.H. de Oliveira, Pesos e medidas, o.ç. , p. 372.AHMP, 
Arrematações das Rendas, L. 2 (l604) f1. 6 v. 

(277) - AHMP,idem, L. 5 (I63I), fl. 9; L. de Encabeç -mento ..., fl 35. 

(278) - A-IMP, Imposição do Vinho, L. l4, fl. 19';. 

(279) - AHMP, L* IP de sentenças, fis. 184-185. 
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(280) - AHMP,Imposição do VinhotL.l7.fi. 138 
(281) - AHMP,idem,fI.183 
(282) - AHMP,idem,f1.196 

(283) - AHMP,idem,L.l8,f1.123 
(284) - AHMP.LV 26.fl. 317 
(285) - AHMP,LV_3_8,fl. 106 
(286) - AHMP.LV 43.fl. 215v. 
(287) - AHMP,Arrematações das Rendas.L.5 (lb3l),fl.9 
(280) - AHMP,Imposição do Vinho'L.7,fis. 254 e 277 
(289) - AHMP,idem,f1.111 e L.15,fls. 166 e 331 
(290) - AHMP idea,L. 10,fis. 374-383 
(291) - AHMP,idem,L.17,fl.17 
(292) - AHMP,idem,L. 16,fl. 180 
(293) - AHMP,idem,L.18,fis. 18 e 23 
(294) - AHMP,idem,L.7,fis. 124,205 e 292 e L.13,fls. 243 e 253v. 
(295) - AHMP,idem,L.l6,fl. 191 e L.l8,fl. 137 
(296) - AHMPtidemtL.5.fl. 85 ;LV 27.fl.63 
(297) - AHMP,Imposição do vinho.L.5.fI. 85 
(298) - AHMP,LV 41.f1.90 

(299) - AHMP,Arrematações das Rendas.L.3 )l607),fls. I3-I3V. 
(300) - AHMP,idem,L.l (1593),fis. 6 e 13. 

(301) - P0r exemplo,João Vieira,de V n a ^ova,rendeiro em l603,l604 e 1607-
António de Abreu,mercador de vinhos da Ribeira,em. 1623-1624. 

(3°2) - AHMP.LV 27.fl. 63 
(303) - AHMP,Imposição do vinho.L. 19,fis. 20 -26 
(304) - AHMP,idem,L.6,fl. 155 

(305) - AHMP,Arrematações das Rendas,L.l (1584) fis. 20-20v. e(l586) fie. 

http://27.fl.63
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(306) - AHHP,Imposição do VjnhotL.3 ,fl. 308 

(307) - AHHP,LV 39, fis. 23v-£4 

(308) - AHI-1P, Imposição do Vinho ,L. 2,fl. l?3v. e 0rd. Fil. ,L.ID, tit .62, 

§ 23. 

(309) - Livro 2Q das Chapas,p. 52 (carta régia de 22.5.631) 

(310) - AHHP.LV 45tfis. 59v-60v 

(311) - AHKP,idem,fl. 210v. 

(312) - AHMPtLV 46,fis. 263V-264 e 280 e Inmosiçgo,<L.6.fis. 285-286 

(313) - AHMPtxdem,L. 13,fl. 262 e L. l4,fl. 225 

(31^) - AIIi:P,LV 48,fis, llv. e 95v-96 
(315) - "Os arrematantes davão por esmolla o que hoje ce chama alças..." 

diz-se no L.50 de Sentenças,fl. n.n. (início do livro) 
(316) - AHKP,idem,fis. 112-112v. 

(317) - AHHP,icem,fis. 112-116 

(318) - AHLi'P,Arrematações de fendas,L.5 (l629),fls. 22v-23v. 

(319) - AHMP,idgn,fl. 26 

(320) - AHKP, idem, ibidem 

(321) - AHMP.idem.L 5 (1630),fis.23-25 

(322) - AGS,^_L. 1529,fl. 175v. (carta de 14.2.1633 ao Doutor Lopo Dias) 

(323) - AGS,idem,fl.l73v. (carta de 10.2.633 ao Conde Governador) 

(324) - AHHP,Arrematações das Pendas,L.6 (l637)fl. 5 e (l638),fl.6 

(325) - AGS:,SP,L. 1527, fl. 44 (carta récia de 14.1.632) .Sobre o donativo 

para o sacrário e contratos com ourives ver BPMP,ms. 1231. 

(326) - AID-IP,Arrematações das Pendas,L.5 (l63l),fl. 5 

(327) - AHKP,idem,L. 6 (1637),fl. 2 

(328) - AHKP,idem,f1.3 
(329) - AHHP, ideia, L. 5 (l629),fl. 4 e (1628), fl. 5-5v. e(l623),fl. 10v. 

(330) - A Afonso °ardoco de Baeça,rendeiro do pescado,que prometeu a es
mola de 6008000 foi dado o prazo de 6 meses.(Idem,L.5 (l630),f.3 

(331) - BKAGA,Alberto Fieira,o.c.,passim. 
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CAPÎTULO II - AS DESPESAS 

Descritas as fontes de receita e conhecida parte do seu auantita-
tivo,resta-nos tentar esclarecer como e em ouê se gastavam os dinheiros 
municipais. 

Devemos,uma vez mais, ter presente a distinção dos diversos cofres. 
Na verdade,só um,o das rendas municipais regulares,à guarda do Tesou
reiro da Cidade,se destinava rigorosamente a suportar os custos ordiná
rios e correntes da Administração local.Mas o da Imposição do Vinho,como 
já foi dito,encontrava-se desde a origem afectado às obras públicas ur
banas e suburbanas.E do dos Crescimentos das Sisas,como já sabemos,até 
aos fins da segunda década do século XVII não raro saíram somas avulta
das para fazer face a despesas extraordinárias.Sobre cada uma destas bol
sas incidirá a nossa atenção e análise. Não nos deteremos sobre as "es
molas" dos rendeiros visto que o principal ficou escrito atrás. 

1- RENDAS MUNICIPAIS REGULARES 

Infelizmente não chegaram até nós mais cue treze das sessenta to
madas anuais de contas a que os Provedores obrigavam os Tesoureiros muni
cipais (pouco mais de 20^ do total).(l)Apresenta-se assim comprometido 
o nosso conhecimento pormenorizado e concreto da totalidade das despesas 
municipais.Mesmo assim,a documentação conservada permite-nos estabelecer 
os grandes sectores dos gastos camarários,tal como na época eram enten
didos. 

1-1 - Propinas,pitanças e salários 

0 primeiro item era o das propinas,pitanças e salários dos oficiais 
municipais ou dos agentes régios. 

Se compararmos os custos absolutos desta rubrica em 1590 e em I636 
constataremos que a diferença entre o primeiro e o segundo é enorme, 
sendo a última quase quatro vezes maior.E que,por um lado,alguns salá
rios foram subindo,conforme assinalámos atrás;por outro,cresceu o número 
dos funcionários pagos pelo Cofre:por exemplo,o sargento-mor nomeado pe
lo Rei e os capitães estantes na cidade para recrutamento de gente.(2) 
Outros,que eram pagos pelo Cofre dos Crescimentos,como o médico,o cirur
gião e mais alguns,passaram a receber do Tesoureiro.(3) Finalmente,a vá-
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rios oficiais da Corregedoria foi atribuído subsídio substancial de apo
sentadoria,pontualmente pago. 

Embora se verifiquem oscilações pontuais,parece poder afirmar-se 
que,no conjunto,o capítulo dos salários e propinas absorvia cerca de 50% 
do orçamento municipal,com destaque para as propinas e pitanças do Cor-
regor,do Juiz de Fora,dos Vereadores e mais oficiais da governança - cer
ca de 3O/0 da rubrica. 

1.2 - Despesa Geral 

0 segundo sector ê designado na época por "despesa geral".Como o 
nome indica,nele eram lançados gastos da mais diversa ordem:subsídios 
de papel,tinta e areia para os escrivães,despesas resultantes da compra 
de livros para uso dos mesmos,custos de iluminação e aquecimento da sa
la de reuniões dos Paços do Concelho.(4)Embora a lenha e a carqueja fos
sem baratas,não se pode dizer o mesmo da cera.Com efeito,na feitura da 
pauta dos Oficiais da Câmara para o triénio de I637-I639,gastaram-se 
7$35° reis em velas.(5)0utros exemplos confirmar-nos-iam que uma reunião 
nocturna de cidadãos,de duração normal,custava,era iluminação,entre ?$000 
e 8$000 reis,não sendo muito elevado o número de velas.(6) 

Abrangia ainda os custos de demandas sustentadas pela Câmara,os 
quais no fim de cada ano,atingiam quantias consideráveis,acr escidas,às 
vezes,de honorários de advogados especialmente contratados; 

-presentes e ofertas a individualidades:por exemplo,em I636,pas
sando pelo burgo o filho do Secretário Diogo Soares,foi obsequiado com 
um objecto que custou cerca de lôftOOO (7),igual ao vencimento -base do 
Escrivão da Câmara.E em l6l0 mandara dar-se a Tristão de Seriça(?)Secre
tário do Duque de Lerma,uma caixa de doces no valor de 1$550 reis.(8)Nes-
se mesmo ano,a Câmara entendeu que devia recompensar os altos e gratui
tos serviços que,em prol da cidade,o Desembargador João Baião de Maga
lhães desenvolvera em Lisboa junto do Vice-^ei,oferecendo â sua mulher 
uma prenda no valor de 40$000.(q) Refira-se,a propósito de gratificações, 
que em l600,Francisco da Mota Rebelo levou autorização para oferecer até 
2$000 reis a um escrevente do Desembargo do Paço a fim de obter mais 
pronto despacho das provisões da Câmara.(10) Ontem como hoje,saber esti
mular o zelo ê uma condição de eficácia... 

-pagamento de serviços extraordinários realizados por funcionários 
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municipais como o guarda,o escrevente,o solicitador,o escrivão e até os 
Vereadores e o Juiz de Fora.A documentação pernite-nos constatar oue to
do o trabalho não estritamente obrigatório era pago aparte (ll)mas nem 
sempre o Provedor concordava que as tarefas assim remuneradas fossem 
consideradas ( e pagas ) como actividade extraordinária.(12)Alguns tra
balhos burocráticos tais como o escrever de cartas ou transcrição de do
cumentos eram encomendados a pessoal estranho,constando os pagamentos 
neste capítulo. 

Devemos aináa acrescentar alguns consertos nos Faços do Concelho 
e nos edifícios públicos e muros da cidade que corriam por conta do Co
fre municipal.£ verdade que normalmente o dinheiro para tais despesas 
saía da Imposição do Vinho,mas,não raro,era o Tesoureiro quem satisfa
zia compromissos com mestres de pedraria,carpintaria ou ferraria.(13) 
0 mesmo se poderá afirmar acerca das despesas com a defesa militar oue 
corriam pelo Cofre dos Crescimentos quando nele havia fundos.lias nuando 
estava vazio,lançava-se mão do modesto cofre municipal. 

Algumas gratificações previstas nas Ordenações Filipinas para pre
miar certos serviços eram igualmente satisfeitas por esta rubricarpor e-
xemplo,em lGjSjPero Gonçalves,de Se-rmonde, recebeu 1Í500 reis por ter mor
to um lobo,trazendo-o à Câmara.(14) 

Pela mesma rubrica eram pagas igualmente as ajudas de custo e trans
porte dos oficiais da Câmara que,anualmente,faziam as correições pelo 
Termo.Fica-nos a dúvida se o que era cobrado através da aplicação de mul
tas compensava a despesa efectuada.De qualquer modo,o objectivo das cor
reições não era,em princípio,o de angariar dinheiros para a Câmara mas 
o de prevenir infracções,punindo as que fossem detectadas.Mesmo assim,o 
Provedor Pêro Paulo de Sousa achou excessiva a despesa apresentada pelos 
Vereadores nas correições de 1633.(15) e pôs em dúvida a aprovação dessa 
verba. 

Referiremos ainda o aluguer de "logeas" para recolha do pão e da 
cal (16) bem como as despesas da conservação da cadeia municipal (17) e 
ainda o azeite da lâmpada do mártir S. Pantaleão que devia arder con
tinuamente a expensas da Câmara.(l8)Hão poderemos olvidar as verbas qua
se sempre elevadas que se gastavam no envio de emissários da cidade a 
lisboa e Madrid, a tratar de assuntos de interesse local. Mmbora por ve-
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zes fossem pagos pelo Gofre dos Crescimentos, muitos destes agentes e 
enviados especiais recebiam pelas mãos do Tesoureiro da Câmara.(19) 

Os custos das varas que os da governança usavam nas procissões 
bem como as cadeiras em que se sentavam,corriam por esta rubrica, muito 
embora num ano ou noutro apareçam lançados no título de salários e pro
pinas. (20) 

No conjunto das despesas municipais o capitulo da despesa geral, 
embora muito vasto no tipo de custos que cobria, situa-se em plano ma
nifestamente inferior ao das propinas e salários, devendo oscilar entre 
25 e 30% do orçamento municipal. Compreende-se: neste sector s6 se assu
miam os compromissos que de antemão se sabia poderem ser satisfeitos. 
0 quantitativo da rubrica reflecte,de certo modo, o estado das finanças 
da Câmara: em 1631, ano em que a receita foi elevada, a despesa geral 
situou-se em nível correspondente. 

1.3 - Caminheiros e comunicações 

0 terceiro capítulo das despesas suportadas pelo Cofre municipal 
diz respeito às comunicações com o exterior. Já nos referimos atrás a 
esta actividade. A julgar pelo quadro sinóptico não foi elevada a verba 
dispendida neste sector: pouco mais de 5% no conjunto dos anos represen
tados. No entanto,tal percentagem pode ser elevada substancialmente se 
quisermos englobar neste capítulo as despesas efectuadas com o envio de 
emissários a Madrid e a Lisboa.' 

A julgar pelo despacho do Provedor Brás Nunes de Mascarenhas, a 
contenção das despesas neste sector era procurada: era l6l0, ano em que 
os dispêndios com caminheiros foram extremamente baixos, o oficial ré
gio mandou exarar em acta que as despesas com eles efectuadas "eram mui
tas e desnecessárias".(21) Ou será que estas palavras mais do que poli
tica de restrição de gastos traduzem estreiteza de mentalidade do seu 
autor? 

Como já dissemos, as despesas deste sector agravaram-.se sempre que 
houve necessidade de utilizar caminheiros em viagens para a Corte e para 
as repartições do governo central. Assim, em 1Ô25, tendo-se multiplicado 
notícias alarmantes sobre matéria de pirataria e peste desdobraram-se os 
caminhos para Lisboa e Madrid: pelo menos 3 caminheiros distintos leva
ram cartas à capital castelhana ( ura dos quais fez duas viagens) e 6 fo-

http://agravaram-.se
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rarn contratados para Lisboa (3 deles por duas vezes).(2?) As sin se ex
plica que nesse ano tenha subido tão alto o dinheiro gasto no sector. 

Para além daqueles, os caninhos mais movimentados eraci os oue li
gavam as vilas mais próximas como Aveiro, Vila do Jonde, Guimarães, Via
na e Caminha e a razão da sua efectivação esteve quase sempre unida à re
colha ou fornecimento de informações sobre assuntos de peste ou nirata-
ria. 

Eram igualmente pagos pelo Tesoureiro os caminheiros que cada ano 
traziam a pauta dos oficiais da governança (23)- porte a pagar pelo 
destinatário - bem como acueles oue eram enviados trienalmente pelo Cor
regedor cora a pauta das eleições para os mesmo cargos. (2̂ -) 

l.̂ r - Festas e procissões 

0 quarto capítulo das despesas municipais dizia respeito a festas 
e procissões. Os principais festejos da cidade eram o de Corpo de Deus, 
o de S. Pantaleao e o ce S. João. Como afirmamos atrás, a primazia ca
bia a primeira, na cual a componente mais dispendiosa era a procissão 
na medida em ene nela se incorporavam representações alegóricas a que 
se chamava "invenções" e grupos de dança. Ora, grande parte destes oua-
dros eram financiados ou subsidiados pela Edilidade.0 dinheiro,porém, 
não chegava para todos, lias, em I63I, os diversos ouadros e danças das 
procissões do Corpo de Deus e de S. Pantaleao receberam no conjunto, 
mais de 8o$000 reis de ajuda.(25) 

Has as despesas das festas da cidade não se limitavam às represen
tações populares. Também se pagavam os sermões encomendados pela Câmara; 
em I63I foram nada menos de 6, tendo a Câmara desembolsado 6$100 reis.(26) 
Além disso, remunerava-se a Capela da Sé a qual cantava na procissão do 
Corpo de Deus e nas festas de S. Pantaleao e sua trasladação. (27) 

Como já referimos, as festividades não se limitavam aos actos li
túrgicos ou rituais. Ao povo eram facultados outros divertimentos a ex
pensas da Câmara. Assim nos três dias acima referidos, reaiizavam-se cor
ridas de touros para as quais era preciso fazer as tapagens do curro na 
Pua Nova e pagar as garrochas ao ferreiro. Por tudo dispendiam-se 8?500 
reis,(28) fora os prémios que se ofereciam aos "corredores".(29) E aos 
oficiais da Câmara oferecian-se doces, nesses mesmos dias, no valor de 
lMtOOO reis. (30) 
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Devet-se acrescentar que as propinas que usufruíam os conselheiros 
e ministros da Junta Ordinária de Portugal em Madrid, por ocasião das 
três corridas de touros que ali tinham lugar,(S. Isidro, S. João e San
ta Ana) eram incomparavelmente superiores.(31) 

Para além das touradas, não raro representavam-se comédias.Sir-
va-nos de exemplo,mais uma vez, o ano de I63I durante o qual se repre
sentaram k comédias, duas das quais em honra de S. Pantaleão (32) rea
lizadas,ao que parece, na Rua das Flores (33) e ainda duas representa
ções teatrais de cujas características não nos informa o documento^^). 
No total o tesoureiro pagou por estes espectáculos mais de 26$000 reis. 

£oder-se=á afirmar(com verdade ?) que nem todos os anos foram 
tão generosos em diversões mas o exemplo de 1631 não ê único.(35) 

Gomo quer que seja foi avultada a verba dispendida anualmente 
com a efectivação de festas e diversões, fossem elas de características 
religiosas ou religioso-profanas. Muito embora a amostragem do quadro 
sinóptico das despesas não nos autorize a pensar que este título con
sumia mais de 10% do' orçamento municipal, acreditamos que só a festa do 
Corpo de Deus custava à Câmara cerca de 200$000 reis como o confessavam 
os governantes de 1610.(36) 

1.5 - Esmolas e subsídios 

Outro título importante é o das esmolas não certamente pelo volu-
me- dos dispêndios mas pelo significado social e pela mentalidade que 
lhe está subjacente. Embora as queixas sobre a modéstia dos recursos da 
Câmara fossem frequentes na correspondência com Madrid, sempre foi pos
sível dispor de algum dinheiro para o exercício da caridade. Até que pon
to ê que o socorro aos pobres, peregrinos e obras pias foi sentido como 
uma obrigação da prépria instituição municipal? 

Se indagarmos sobre o destinatário das esmolas da Câmara, consta
taremos que os mosteiros pobres da cidade (Franciscanos, Dominicanos, 
Capuchos de Santo António, Carmelitas) eram os mais contemplados.Duran
te muitos anos os Capuchos do Vale da Piedade recolhiam um subsídio a-
nual fixo para carne e peixe.(37) Mas também os institutos religiosos de 
fora foram ajudados, embora de forma não sistemática.Assim, os Padres de 
Santo António de Moncorvo e os da Penela,(38) Franciscanos de S. Miguel 
e de Caria, Padres de S. João da Pesqueira (39), Padres de Santo António 
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da însua (4o) e de Caminha (4l), Franciscanos do Mogadouro, de Vila do 
Conde e de Moimenta da Beira (42), Religiosos da Casa Santa de Jerusalem. 
(43) Por seu lado, foram, socorridas várias Confrarias e Ermidas: à San
ta Misericôrda eram oferecidos 4$000 reis anuais para missas dos presos 
na Capela da Trindade.(44) Frequentemente, como vimos, a libertação de 
cativos suscitou ofertas da Câmara. 

Mas talvez o aspecto mais interessante, embora de valor material 
pouco significativo, 5 o da lista das esmolas individuais.Muitos es
trangeiros, certamente peregrinos, são ajudados com pequenas quantias, 
confirmando-se o que atrás afirmamos sobre o trânsito de alienígenas 
pela nossa cidade.(45) 

Assim em l6o4 ofereceram-se 500 reis a um turco abexim por se ter 
feito cristão.(46) Nesse mesmo ano socorreram-se os irlandeses que arri
baram ao Porto.(47) Em 1609 a dois estudantes ingleses ofereceram 600 
reis que o Provedor, aliás, não levou em conta.(48)No ano seguinte, ir
landeses fora;;, ajudados com 500 reis. (49) Em l6l6, vários irlandeses e 
um grego, certamente frades, receberam esmola substancial,(50) tendo si
do igualmente socorrido ura tal Francisco de Mendonça, mouro de nação.(51) 
Em 1620 foram contemplados pelo menos 6 estrangeiros, um dos quais fran
cês, sendo 4 seguramente clérigos.Em 1Ô25 conbe a vez a ura ingles, a um 
irlandês, 2 austríacos e a outros estrangeiros.(55) Em I63I mais 5 es
trangeiros, 2 dos quais franceses,foram socorridos com uma pataca cada um 
(320 reis).(54) 

A lista poderia ser aumentada sem dificuldade. Em I635 ê citada a 
ajuda a uma romeira,Ana de Bargas.(^estacamos o exemplo porque não en
contramos outro de mulher peregrina nos livros de contas da Câmara. 

E quanto a indigentes indígenas? Praticamente não se lhes refere 
a documentação aqui utilizada. Todavia,de quando em vez, aparecem notí
cias de esmolas individuais, às vezes avultadas, que provavelmente con^ 
templavam pobres envergonhados.(56) 

Em resumo, trata-se de uma rubrica de significado s0
cial muito 

superior ao dos valores materiais em questão.Cremos que as esmolas e su
bsídios de caridade não ultrapassaram em média os k% do total das despe
sas. Isso não quer dizer que a Câmara não se preocupasse com os proble
mas da pobreza. Como vimos atrás, era-lhe impossível ignorá-los. 
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Mas,neste campo,o seu papel foi talvez mais o de colaborar activamente 
cora outras instituiçSes mais vocacionadas para a caridade organizada, 
tais como a Misericórdia,alguns Mosteiros e a Mesa Episcopal.Todavia, 
como vimos,a criação de enjeitados corria por conta do Município. 

1.6 - Outras despesas 

Além das 5 rubricas que descrevemos sumariamentepo quadro sinóptico 
das^despesas do Concelho inserimos outras que merecem uma breve expli
cação.Em 1590 indica-se uma verba para a ierça real.Em princípio,a Fa
zenda Real,como sabemos,teria direito à 3& parte das rendas da Câmara. 
Mas o Rei fizera^doação desse dinheiro para obras de fortificação da 
cidade e reparação dos seus muros e,por isso,a Câmara pSde conservá-lo. 

Muitas vezes aparece também notícia de dinheiro não cobrado ^Vo 
tesoureiro por morte ou ausência dos devedores ou mesmo por o pagamento 
não ser devidorpor exemplo,quando as cheias do Douro alagavam a Praça 
da Ribeira,normalmente destruíam as boticas ali instaladas.Por tal ra
zão, os seus detentores deixavam de pagar foro à Edilidade,ao menos en
quanto não fossem reimplantadas. 

Juntamos nesta rubrica as dívidas oficiais que iam sendo amorti
zadas cujos credores eram,em geral,os Tesoureiros dos anos anteriores. 

Inserimos ainda as despesas efectuadas em 1625 com a criação dos 
enjeitados.E que,naquele ano encontravam-se embargadas as rendas afec
tas àquela obra social,pelo que foi imperioso recorrer-se a outro Co
fre que,na emergência,foi o da Câmara. 

0 outro quadro que elaboramos refere-se ao balanço final de recei
tas e despesas da Câmara relativo a anos para os quais possuímos elemen
tos de informação. 

Verifiaa-se nele que o saldo é frequentemente negativo.0 complemen
to de verba ia quase sempre buscar-se à bolsa do Tesoureiro,sendo a dí
vida amortizada,em princípio,no ano seguinte quando as novas receitas 
entrassem no Cofre. 
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RECEITAS E DESPESAS DA CAMARÁ 

(Rendas regulares) 

moeda:reis 

Ano receitas despesas 
-

saldo 

1590 590$383 7;4 3$297 - 1521914 

1595 672$722 (a) 667S296 + 5S426 
I603 785S469 752S849 ,, + 32S640 
l604 867S483 801$946 + 65S537 
1609 621Ç691 634$702 - 13IIOII 
I6IO 773C780 868$ll4 - 941344 
I6l6 1436S121 (b) 1221f297 + 2l4$824 
I62O 1058S477 1037S131 + 21&346 

1625 1287S722 1286S398 + 1$324 
I63I 1339?250 1544$573 - 205*323 
1633 1332S335 1488Í757 - 156S442 
1635 1326$560 1441166o - I15ÎIOO 
I636 125Z+C~567 I358S605 - 104S038 

a) As fontes inforniam-nos sobre o total das receitas nas não sobre 
o quantitativo de cada uma das suas conponentes,com as excepções 
indicadas no mapa das rendas da Câmara.IFto em relação a 1595. 

b) Desta receita,400$000 reis foram retirados do Cofre dos Cresci
mentos das Sisas,por provisão régia,a título de indemnização pe
los gastos efectuados quando da entrada de Filipe II em Portugal, 
em I58O. 
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OJJADRO DAS DliJFlïJAS CONCELHIAS FACAS PELAS KKIJ1AS REGULARES 

DA CAKARA (AGItUTADAS TOii S3CT0RES) 

co K 

s i £ 
e> 9 p 
P. o < 

ri 

'à 
lu 
Í3 
n 

n 
« Y\ 
0 1 0 
« O* 

H 1=3 
3 0 
0 0 

w fc> 
Ci 

ta ta 
*., M 

H s 

M ta 
0 

ta M 

a e 
s g 

ca 

k 
tu-

n 

h 
0 

Ano verba ci verba Í verba ri* verba r verba verba. «1 

I50O 183Î450 24,6 108Î122 14,5 28S9?0 3,0 40Î050 5,3 38800 o,5 378ï?95 50,9 

1595 373S220 55,9 234Î316 35,1 17*530 2,6 28Î230 4,2 14Ï000 2 - -

1603 4/1Î202 55 257S403 32 12Í804 1.5 60S737 7,5 29:800 3,7 - -

1604 462S362 57,6 135Î018 16,8 38S99O 4,8 68:393 11 32:500 4 44f603 5,5 

i r o 4315820 68 14C387 ?,2 25:4 a /■, 40:130 7 n 19Í240 3 9 5 : ' 5 " 15 

1610 433*150 49,0 2865269 32,9 14Í540 M 765500 8,8 38:780 4,4 18S875 2,1 

1616 548Í647 44,9 4185066 34,2 21Ï270 1,7 103S032 8,4 42Î24C 3,4 60:042 7,2 

1620 567S199 54,6 199Í729 19,2 56Î932 5,4 95Í855 9,2 97Î260 9,3 20S156 1,9 

1625 577Î470 44,8 216Î177 16,8 169Î084 13,1 126Î147 9,8 36Î540 2,8 150Î980 11,7 

1631 654S843 42,3 461C170 29,8 130Î160 8,4 219S46O 14,2 63Í940 4,4 10Î000 0,6 

1633 55SS553 37,5 382$739 25,7 32S940 2,2 125Î603 8,4 37 î 620 2,5 351Î302 23,6 

1635 613S657 42,5 260Î427 18 82$ 680 5,7 111S733 7,7 78Î200 5,4 294Î963 20,4 

1636 668*403 49,2 397Î569 29,2 53Î330 3,9 145Î183 10,6 61Î120 4 ,5 33S000 2,4 

FONTS: AHIT, Livros dog Bens do Concelho,n° 5 a 8 

0s níineroB indicados na coluna ^ devem entender -se cono a percentagem da verba no conjunto 

das despesas desse ano 
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2- COFRE DOS CRESCIMENTOS DAS SISAS 

Ao passarmos à análise das despesas pagas pelo Cofre dos Cresci
mentos, confiado à responsabilidade dos Oficiais da Câmara,deveremos co
meçar por distinguir 3 subperíodos no conjunto dos anos aqui tratados: 

10 - de I580 a I603 em que imperou uma certa falta de controlo dos 
gastos,atenuada a partir de 1590 com a incumbência cometida ao Doutor 
Henrique de Sousa^de tomar as contas das receitas e despesas do Cofre. 
(58) A documentação dispersa informa-nos sobre os gastos mais importan
tes mas não nos possibilita um conhecimento sistemático e completo da 
aplicação dos dinheiros 

2Q - de 1603 a 16.21 inclusive.A fiscalização das contas e a conser
vação dos registos faculta-nos um conhecimento quase exaustivo das recei-
tas dos crescimentos das sisas,ano a ano,bem como das despesas efectua
das.A partir de l6l8 quase desaparecem os gastos em favor do Porto e da 
populaçaotcomo veremos. 

32 - de 1622 a 1640.Embora se continuassem a recolher os cresci
mentos,estes eram canalizados,quase na íntegra,para Lisboa à responsabi
lidade dos Senhores^Governadores do Reino que,em princípio,os deviam 
aplicar na preparação e manutenção das Armadas. 

Analisemos cada um dos subperíodos. 

2.1 - De I58O a I603 

A documentação consultada diz respeito mais rigorosamente ao pe
ríodo balizado entre 1588 e lôOO.Antes de 1588 quase nao existem regis
tos de despesa e o mesmo acontece relativamente aos 3 primeiros anos do 
sêc. XVII. 

As despesas repartem-se por 3 grandes sectores - defesa militar, 
obras de utilidade pública,assistência e profilaxia da peste. 

Defesa ^ilitar 
Ê sabido e já o afirmámos neste trabalho que os últimos anos do 

reinado de Filipe II,nomeadamente a partir de 1585,conheceram constant 
ameaças dos corsários ingleses contra as costas ibéricas,nomeadamente 
as voltadas para o Atlântico.Contra a hipótese de assédio se preparou 
a cidade do Porto nos termos e na forma em que descrevemos. 

Mas a eficácia da prevenção militar passou pela construção d 

es 

le um 
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baluarte no sitio da muralha porventura mais vulnerável e mais propí
cio a un agressor que viesse do lado do mar:a zona da porta Nova de Mi-
gaia junto da qual,no exterior,se achava implantada uma casa particular 
por cujo telhado era fácil o acesso ao muro. 

Demolida a casa e paga a indemnização â proprietária (59),foi edi
ficado o Forte no qual,durante meses,trabalharam simultaneamente várias 
dezenas de oficiais de construção sob a direcção do Mestre de pedraria 
Manuel Luis.(60) 

As obras de utilidade pública mais notáveis foram,por um lado, a 
construção (reconstrução ?) da ponte de Santa Catarina no Ouro e,por 
outro,a grandiosa construção do cais da Ribeira,de interesse económico 
inegável. 

0 cais da Ribeira 
0 contrato da construção celebrou-se em 17 de Julho de 1593 na 

Casa da Câmara,sendo partes,dum lado a Edilidade a que se juntara o Pro
vedor e Corregedor da Comarca,e do outro o Mestre de pedraria Gregório 
Lourenço. 0 projecto da obra fora elaborado por António da Costa,enge
nheiro del-Rei. 

Nos termos do contrato,o melhoramento seria erguido entre a Porta 
da Ribeira e a Torre do Laranjo e não seria adjudicado por empreitada 
mas por administração directa da Câmara que para o efeito nomeou um Ve
dor da obra.O Mestre pedreiro comprometia-se a assistir à construção e 
a por lá os homens suficientes,aos quais se pagaria por jornal.(61) 

Durante 139 semanas,entre os fins de Julho de 1593 e o princípio 
de Abril de 1597 com algumas interrupçSes óbvias nos invernos,trabalha
ram na obra dezenas de trabalhadores simultaneamente,entre pedreiros, 
cavouqueiros,carpinteiros,serradores,calafates e trabalhadores ajudan
tes.A média semanal de homens foi superior a 30,não incluindo as mulhe
res que acarretavam saibro e cântaros de água. 

Mesmo assim não ficou terminada,tendo sido executada apenas um pou
co menos de metade.(62) Em I603 e 16(* prosseguiu a obra,não já por sis
tema de jornal mas por adjudicação.(63) 

Pelo que já dissemos e pelo que iremos acrescentar adiante é fácil 
a conclusão de que a conservação e ampliação do cais mereceu da parte 
da Vereação cuidados permanentes,apoiados,de resto,pelo Poder central e 
seus agentes. Nem outra coisa seria de esperar numa cidade que fez do 
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comércio marítimo a mola real do seu crescimento. 
Abastecimento de água 
Outra obra de vulto foi a canalização de água do Campo do Meloal, 

fpra da Porta de Garros,que se comprara ao espadeiro Gonçalo Pires por 
8o$000 em Janeiro de 159^»Nesse mesmo mês começaram os trabalhos de fa-
zimento do cano nos quais superintenderam os pedreiros Sebastião Fernan
des e Gaspar Luis. 

0 referido cano passou pelo campo que o lavrador Francisco Gonçal
ves,da ^ancela Velha,possuía nas Hortas,pelo que,a título de indemniza
ção pelos prejuízos causados,recebeu 8$000. 

Era meados de Novembro os trabalhos achavam-se concluídos,tendo-se 
pouco depois dado início à construção do chafariz da Rua Nova para o 
qual o ourives Manuel Mendes elaborara a respectiva traça.(64) 

Embora nem todos os custos fossem satisfeitos pelo Cofre dos Cres
cimentos^ maior fatia foi dele extraída.(6^) 

Assistência 
No sector da assistência a maior verba pertenceu à criação dos 

enjeitados,seguindo-se a profilaxia da peste e o socorro aos pobres.So
bre qualquer dos temas cremos ter já desenvolvido o suficiente,em ter
mos de descrição e funcionamento das instituições.(66) 

Finalmente consideramos uma rubrica genérica a que chamamos "outras" 
em que incluímos as pagas dos caminheiros e enviados especiais da Câmara 
a Lisboa e Madrid,algumas fintas (por exemplo,para a ponte de Coimbra,em 
1593 -(67) salários devidos por repartição das sisas e organização da bu
rocracia da cobrança,aposentadorias e até um donativo de 80$000 para o 
dormitório dos dominicanos.Embora se trate de despesas miúdas,no conjun
to atingem soma considerável. 

Como veremos pelo quadro seguinte,as obras públicas absorveram a 
maior -percentagem dos dinheiros dos Crescimentos das sisas - mais de 
48%„E notável,tratando-se de infraestruturas,quais eram a da constru
ção do cais e do abastecimento de água. Mas as necessidades de defesa 
militar comeram porção não despicienda.Atentemos nos números. 
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Despesas pagas pelo Cofre dos Crescimentos (I588I6OO) 

D escriçao 

^efesa militar da cidade e arra
baldes (68) 

Construção do Forte de S.Filipe, 
junto à Porta Nova (I589) (69) 

■••Obras públicas (70) 

■abastecimento de água (71) 

Assistência 

Profilaxia da Feste (1599/600) 

Outras 

TOTAL 

valor em reis 

2250$220 

997S670 

3708S434 

507S155 

1800$000 

600SOOO (72) 

11211880 

10985S359 

% no conjunto 

20,48 

9 

33,75 

4,6 

16,38 

5,h 

10,2 

99, vx 

2.2  De I603 a 1621 

Como dissemos,a razão de ser da separação dos dois subper£odos é 
o facto de a partir de I603 a escrituração das despesas nos aparecer 
clara e exaustiva na documentação,na sequência da provisão de l8.2.601 
que mandatava o Governador da Felaçao para designar um Desembargador 
para,no fim do mês de Janeiro de cada ano tomar as contas do Cofre.(73) 

Aliás,nesse mesmo ano de l603 o Desembargador Melchior Martins 
de Carvalho,em nome do Rei,aboliu a repartição das sisas pelo povo,con
firmou o Corregedor no cargo de Presidente da comissão de arrendamento 
dos diversos ramos das sisas e elaborou um pequeno regimento do Cofre, 
limitativo do poder de decisão dos Vereadores no respeitante a pagamen
tos. Foi também aí decretado que,além dos Vereadores,possuíssem chaves 
do cofre o Juiz de Fora e o Procurador do Povo mais velho (74) a que, 
mais tarde,em l607,como vimos,se juntou o Escrivão da Câmara. 

Data ainda de I6O3 a instalação do cofre na sacristia do Mostei
ro de S.Francisco (75) e não no de Santo Elói,como o rei havia ordena
do. (76) Por essas razões,I603 constitui um marco importante na história 
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das finanças municipais portxienses e da sua sujeição ao ^oder central. 
Obras Públicas 
a)0 cais da Ribeira 

Destacaremos,nas despesas,antes de mais as obras do cais da Ribei
ra que prosseguiram em I6O3 e 16C+ como atrás ficou dito.( 77)3 nos fins 
de 1605,"convindo a honra e nobreza da cidade"acabar-se de todo a obra, 
pois a parte construída corria perigo de se arruinar,foi posta a concur
so a sua conclusão,apregoando-se as condições nas ruas e praças do bur
go,no seu Termo e ainda nos lugares vizinhos.Pretendia-se aumentar a sua 
extensão em direcção aos Guindais. 

A arrematação fez-se com todas as formalidades sendo partes contra
tantes a Gamara e os Mestres de pedraria Gonçalo Vaz,António de Sousa, 
Manuel ^ias e Manuel Gonçalves,sendo de 2 anos o prazo de construção, 
findos os quais,a cidade reservava-se o direito de exigir sanções,no ca
so de nao se achar concluída.(78) 

Mas as obras não chegaram a arrancar .Cremos q"ue uma ordem régia 
terá mandado dar prioridade absoluta à construção dos novos Paços da Re
lação que entretanto se iniciava.E o contrato com os quatro Mestres de 
pedraria,alguns dos quais se empregaram na obra do Tribunal,não se cum
priu senão de l609 a l6ll. 

Prova-o o facto de o contrato ser,de novo,transcrito nos livros 
da Câmara em Março de l609 (79) e de só nessa altura se terem emitido 
ordens de pagamento aos pedreiros (8o)bem como ao olheiro.(8l) 

0 custo deste troço excedeu os 1$00$000 reis. 
Entretanto,embora pago pela Imposição do.Vinho,foi adjudicada a 

reconstrução do cais dos ^anhos em frente ao postigo do mesmo nome, 
tendo sido seus obreiros Pantaleão Brás e Manuel Andrê.(82) 

Em I613 foi celebrado novo contrato para aumento do cais da Ribei
ra ainda em direcção aos Guindais.Em Abril desse ano,o dinâmico Procura
dor da Cidade,Domingos do Rego,propôs em sessão camarária que a obra 
prosseguisse,conforme a traça que estava feita havia muito.(83) 

De facto o concurso foi aberto.Vários Mestres apresentaram propos
tas .(8*0Finalmente em fins de Setembro a obra foi adjudicada a Gonçalo 
Vaz e seu filho Custódio da Fonseca por IO8O8OOO (85),tendo sido celebra
do o contrato formal um mês depois.Os construtores comprometiam-se a pro-
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longá-lo até ào postigo dos ^uindain e do nuro até ao Rio nuna largu
ra de pavimento de cerca de 8 metros.(86) 

0 levantamento do troço demorou mais que o previsto devido às 
cheias do -̂ ouro que arrumaram troços já erguidos .Quando em l6l6,no ca
bo dos trabalhos,Gonçalo Vaz recebeu a última prestação,apresentou ao 
Senado uma factura suplementar em que mencionava obras realizadas nao 
compreendidas no contrato e pedia indemnização pelas pedras que,por or
dem do Governador da Relação,as naus que saíram do Porto em I6l5 para 
dar combate à pirataria,lhe haviam tomado das oue lhe haviam sobrado.(87) 

No conjunto,entre I603 e 1621 gastaram-se nas obras do cais cer
ca de k contos,ou seja,aproximadamente 27% do total dispendido do cofre 
para obras públicas. 

Sabemos que nas décadas seguintes,as obras de ampliação do cais 
prosseguiram.lias nem todas as que se haviam sonhado tiveram concretiza-
çao:quando em l6l7,na sequência de uma petição da Câmara,o Rei consul
tou esta sobre a prioridade a estabelecer nas obras públicas,o Juiz de 
Fora e o Vereador António Leite do Amaral opinaram que primeiro se fi
zessem os dois cais e dos dois se desse prioridade ao da banda da cida
de.Será que já então se pensava na construção de um cais do lado de Vi
la Rova?Justificá-lo-ia a importância económica do lugar?0u seria outro 
o pensamento daqueles dirigentes? 

b) A Relação nova 

Dissemos atrás que durante vários anos a Casa e Relação do Porto 
esteve instalada no Palácio dos Condes de Miranda do Corvo,no morro da 
Cividade que se chamou também Monte da Relação,(89) no alto da calçada 
do mesmo nome. 

Em 1606,porém,o Rei declarava que a ^asa que então servia era "mui
to pequena"e,além disso,era alugada.(90)Muito pequeno o Palácio dos Con
des ou o Tribunal já havia mudado para outro sítio? 

Como quer que seja,aquela razão e porventura outras,levaram o Mo
narca a autorizar a construção de um novo edifício para o que mandou 
consultar o Lie.do Manuel de Sequeira de Novais.Corregedor e Provedor, 
sobre o local mais indicado para a implantação do imóvel.(91) 0 própri 
Soberano tinha inquirido e quase sugerido que se aproveitasse o síti, 
onde se erguia a cadeia para aí levantar o Tribunal. 

LO 

.0 
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Alguém sugerira à Corte que para esse fira fosse aproveitada a 
Casa da MQeda que havia sido desactivada.Mas tanto os Oficiais da Câma
ra como o Chanceler da Relação reprovaram a lembrança e alvitraram que 
o edifício se erguesse "abaixo da porta do Olival entre a rua das Tai
pas e a de S.Miguel e perto de nua fomte nova da agoa que... se fez das 
fomtes de Paranhos". 

As razões da proposta eram convincentes: 
-o local era saudável e aprazível,com vistas deslumbrantes para o 

rio e o mar; 
-facilmente se podiam instalar nas ruas vizinhas todos os Desembar

gadores os quais com comodidade e a pê alcançariam depressa o Tribunal; 
-havia água com fartura e com pouco dinheiro se canalizaria para 

dentro do edifício; 
-a instalação da Casa do Porto naquele sítio voltaria a atrair mo

radores nobres como outrora,os quais haviam abandonado o local pelo fac
to de na zona se ter alojado o terço dos soldados castelhanos.Assim sen
do, lucraria toda a cidade. 

0 Monarca nao teve dúvidas em apoiar a sugestão transmitida pelo 
Corregedor e nomeou-o superintendente da obra,a qual devia ser executa
da de acordo com a traça e os apontamentos que haviam sido mostrados ao 
mesmo Rei,o qual,por seu lado,na provisão,emitia algumas directrizes pa
ra a efectivação do projecto: 

-o pregão para a obra seria lançado no alpendre de S.Domingos na 
presença do 0 h a n c e l e r e 2 Desembargadores à s-ua escolha e ainda do Corre
gedor,juiz de Fora,Vereadores e Procurador da Oidade; 

-apenas podiam concorrer os Mestres que não tivessem entre mãos 
qualquer obra importante,excepto se tal obra decorresse por conta da ci
dade, visto que,enquanto durasse a construção da Relação,todas as que 
corressem pelo Cofre dos crescimentos seriam suspensas; 

-depois de apregoada pelo tempo julgado suficiente,a construção 
seria adjudicada nao apenas a um mas a quatro Mestres de pedraria e a 
outros tantos de carpintaria,os quais dariam as fianças bastantes; 

-aos Mestres exigir-se-ia o compromisso de terem a edificação ter
minada no prazo de 2 anos.Se este fosse cumprido,para alem do preço con
tratual,os pedreiros e carpinteiros receberiam um prémio de 100$000 por 
cada grupo profissional. 
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Para que a obra pudesse ser iniciada e terminada sem interrupções, 
o Monarca determinava ainda o seguinte: 

12 - Os donos das casas e pardieiros que se encontrassem no espa
ço demarcado seriam obrigados a vendê-las.Mas a expropriação seria justa
mente compensada de acordo con0parecer de 2 oficiais de pedraria e ou
tros tantos de carpintaria. 

22- Se a cidade possuísse aí casas foreiras compraria outras noutro 
sitio para garantir o recebimento do foro. 

3Q- 0 dinheiro dos sobejos das sisas não se poderia gastar noutra 
coisa enquanto durassem as obras. 

kQ- Os oficiais que trabalhassem na construção do edifício seriam 
dispensados de qualquer ofício concelhio.Deste modo,aliciavam-se os can
didatos e garantia-se continuidade do trabalho. 

52- Os custos da obra (orçada em I3.5OO cruzados)seriam satisfeitos 
através dos Crescimentos (6.500) e a expensas da Relação (7.000).Mas se 
faltasse dinheiro dos cofres da Relação,tomar-se-ia de empréstimo dos 
sobejos das sisas o que faltasse,garantindo-se a sua restituição por 
parte do tesoureiro da C a s a # 

62-Como primeira paga,logo após a arrematação entregar-se-iam 
700*000 aos pedreiros e 500S000 aos carpinteiros para compra de materiais: 
pedra,cal,tijoio e madeira. 

7Q- o Corregedor nomearia um olheiro que em todo o tempo assistis
se à obra e a fiscalizasse,sem que isso o desobrigasse a ele das funções 
de superintendente. 

8s- AS alterações que se entendesse introduzir na traça da cadeia 
à medida que a construção progredisse,seriam resolvidas na Câmara pelo 
Senado.Mas se o Corregedor nao concordasse com a opinião deste,poderia 
submetê-lo ao Rei para decisão definitiva.Quando as dúvidas tocassem à 
Relação propriamente dita,a conferencia devia ser realizada apenas com o 
Governador eu o Chanceler,excluindo a Câmara. 

92- 0 Corregedor poderia obrigar pedreiros,carpinteiros,servido
res e trabalhadores a colaborar na obra.O importante era que ela não pa
rasse quer por falta de materiais quer por penúria de braços.Mas tra
balho forçado nSo era trabalho gratuito:tudo se pagaria pelos preços 
correntes. 

Munido desta credencial,o Lie.do Manuel de Sequeira de Novais tra-
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tou de mandar executar a planta definitiva da obra.Foi seu autor o Mes
tre de pedraria Gonçalo Vaz, coadjuvado pelos Mestres Manuel Gonçalves e 
Pantaleao Brás. Uma cSpia foi enviada a Madrid dentro de uma caixa de 
folha (92)transportada por um correio a pê.(93) Infelizmente,não chegou 
atl nós qualquer vestígio desse projecto nem a configuração do edifí
cio. 

Posta a obra a concurso,nela trabalharam os Mestres de pedraria 
Gonçalo Vaz,Manuel Gonçalves (de Vila Nova),António de Sousa,Manuel Di
as,Brás ^artins,Francisco João e Pantaleao Pereira.A obra de carpinta-
T"i a f n ï i~. n n f T a r i a sn.c: M e s t r e f i B a l t a s a r G n n r - n l t r o c ; n T?-i ^ = 1 n-<~i D o n ! ^ T?ovtni>i_ 

des,Pero António,Gonçalo Martins,João da Fonseca,Amador de figueiredo e 
Francisco iÁoreira.(9^) A obra de ferreiro foi encomendada a Pêro Tei
xeira e a António Teixeira. 0 início dos trabalhos foi em Outubro de l607. 

A expropriação de casas e pardieiros não foi fácil pela simples 
razão de que os donos não concordavam com as avaliações de seus imóveis. 
Pêro. Machado de Miranda,morador em Guimarães achava que a sua casa va
lia bem 80$000,sobretudo atendendo ao local em que se implantava e não 
apenas os 25$000 que lhe pretendiam oferecer.(95)Mas os avaliadores 
contrapunham que o solo onde estava edificada era da Gamara e já nem 
telhado tinha* Depois de grandes demandas,o dono logrou obter A-5&000 que, 
aliás,não recebeu senão em l6ll.(96) Mas o imóvel cuja expropriação mais 
caro custou à Fazenda foi o de ^antaleão Pinto de Macedo,escrivão da cor
reição,que por ele recebeu a avultada quantia de ^503000.(97) 

0 pagamento das obras, como disseisos, devia ser repartido pelo Co
fre dos Crescimentos e pelos recursos da Relação. 

Mas,nos fins de l608,os oficiais da Câmara,na sequência de protes
tos que vinham do ano anterior (98),afirmando que já haviam satisfeito 
a verba indicada pela provisão real e alegando que a cidade suspendera 
várias obras urgentes e necessitava de concluir outras,queriam recusar-
-se a continuar a abrir o Cofre dos Sobejos.Porém,o Corregedor,"da par
te de Sua Majestade" lembrou-lhes as disposições da provisão real e for-
çou-os ao empréstimo nela previsto. 

"Para obedecer a Sua Majestade" os Vereadores desistiram de levan
tar questões,mas frisavam que condescendiam a título de empréstimo já que 
a cidade havia cumprido integralmente a sua parte.(99) 
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Ao mesmo tempo eram emitidas ordens no sentido de melhorar os aces
sos e 'as condições da zona urbana onde se implantava a Relação.AEsim,em 
l608 foi transferido para defronte do Tribunal o chafariz, que até então 
estivera na Rua da Lagem.E as calçadas vizinhas foram beneficiadas. 

Mais tarde,como sabemos,ainda por incumbência do Lie.do Sequeira 
de ilovais,então Desembargador,plantou-se a alameda da Cordoaria.E pen-
sou-se até em abrir um postigo na muralha,voltado para o parque,mas, como 
foi dito,a ideia foi posta de lado por inconveniente. 

Não sabemos a data em que as obras se deram por concluídas.A jul
gar pelo tempo de efectivação dos pagamentos,cremos que terá sido por 
volta de l609,não obstante aparecerem facturas liquidadas apegas em 
I6IO. Mas a construção nao terá ficado completamente acabada.E o que se 
pode concluir do facto de o Desembargador Manuel de Sequeira da Novais 
ter sido intimado,em l6ll,a prosseguir com as obras da Relação,para o 
que se lhe facultaram mais 236SOOO do C0fre dos Crescimentos,uma vez mais 
a título de empréstimo.(ICO) 

Ho final,o Cofre dos crescimentos suportara uma despesa no total 
de ^757^60,quase o dobro do que lhe fora inicialmente pedido e pouco 
menos que o total da obra.escusado será dizer que o "empréstimo" jamais 
foi restituído,muito embora houvessem sido lançadas fintas em comarcas 
vizinhas,como,por exemplo,na Torre de Moncorvo.(101) 

Uma última questao:na documentação fala-se sempre de"Relação e Ca
deia': Ê bem possível que o novo edifício tivesse uma parte reservada pa
ra prisão.lias os documentos garantem-nos que a antiga,nas imediações da 
Rua Chã não foi abandonada de imediato,como o atestam as sucessivas ar
rematações de consertos a efectuar na mesma.(102) 

Como quer que seja,a construção filipina não resistiu incélume 
durante muito tempo.Com efeito,em I632 foi-lhe lançado fogo em circuns
tâncias nebulosas que tentaremos esclarecer a o longo da 3? parte. 

c) A canalização da água de Paranhos para a Porta do êlival 

Outra obra de grande vulto concretizada nos princípios do século 
XVII foi o abastecimento de água à cidade a partir das "três fomtes que 
estão em hua estrada publica da freguezia de paranhos".(103) 

Desde há muito a populaçcão do Forto desejava encontrar soluções 
para o seu problema de abastecimento de água potável.Em 1536,Bispo e Ci-
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dade,com o patrocínio do Rei,haviam chegado a acordo na distribuição das 
despesas para fazer vir água do exterior.(10^) A trazida do Campo do Me-
loal fora um bom contributo,conseguido por baixo preço,mas nao era su
ficiente . 

Gomo em tempos a Câmara solicitara autorização a D.Sebastião para 
canalizar a água das nascentes de Paranhos e como para ajuda oferecera 
a quantia de 1.000 cruzados,o Monarca respondeu positivamente ao pedido, 
captivando para esse fim as rendas das Imposições do vinho e do sal e as 
mais da cidade.(105) Mas por razões que desconhecemos (talvez relaciona
das com a forma de financiamento apontada pelo Rei)não se deu execução 
imediata ao projecto,vindo a perder-se a provisão em que a mercê fora 
concedida. 

Alegando essa circunstância e apresentando testemunhas,a Câmara do 
Porto solicitou a Filipe II lhe mandasse passar novo alvará para que a 
obra se concretizasse à custa das rendas da cidade e dos crescimentos das 
sisas,reiterando a oferta de mil cruzados. 

Ouvido o parecer do Provedor(que terá tomado informação nao só da 
conveniência e necessidade do melhoramento mas também dos eventuais da
nos que a sua efectivação causaria a terceiros,tais como os moradores 
da freguesia e os lavradores por cujos campos o cano haveria de passar) 
e tendo obtido garantias de que as vantagens suplantavam os prejuízos,o 
Rei confirmou a provisão do seu predecessor,mandando que a obra se pu
sesse logo em pregão e se entregasse a quem lançasse a proposta mais fa
vorável,aceitando o contributo prometido pelos moradores. 

A provisão ostenta a data de 20 de Novembro de 1596 mas s6 foi 
registada na chancelaria a 9 de Abril de 1598.Os tempos difíceis que se 
seguiram terão adiado uma vez mais a sua implementação. 

A obra foi arrematada em finais de I603,tendo sido efectuado o pa
gamento primeiro em 11 de Fevereiro de l60*f (106) para compra de mate
riais. Os arrematantes,Mestres de pedraria Gonçalo Vaz,Gaspar Gonçalves, 
Manuel Gonçalves,Pantaleão Brás e António João haviam lançado o orçamen
to de 3295$700,incluindo nesta verba não só a trazida da água â Porta 
do Olival mas também a sua canalização para o chafariz de S.Domingos. 

A primeira pedra foi colocada ainda em I603,sendo a cerimónia107 

rodeada de ambiente solene e festivo a que não faltaram os charameleiros 
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da cidade a quern,aliás ,a função foi paga.(108) 
As obras propriamente ditas terão começado a 12 de Março de l604, 

tendo prosseguido pelo menos até 17 de Setembro de l605.ESSe foi o tempo 
durante o qual trabalharam os Vedores líanuel Ribeiro e Francisco Novais. 
Ao todo,os dias úteis compreendidos entre aqueles limites totalizaram 
4l9.(l09)Em meados de l6o6 já a água de Paranhos corria nos chafarizes 
de S.Domingos e da % a Nova.(llÕ) 

A vistoria final foi realizada apenas em princípios de l607.(111) 
Mas o último pagamento foi ainda mais retardado,tendo sido efectuado em 
finais de l608,altura era que as partes se deram por quites. (112) 

Subsistiram os problemas de indemnizações aos proprietários de ter
ras por onde passaram os canos.A ouestão mais difícil de resolver foi 
com o Cabido que,alegando graves prejuízos nas propriedades da Hesa Ca
pitular ,pedia a correspondente indemnização.A ouestão foi resolvida em 
I6l5,por via judicial,tendo a cidade sido obrigada a pagar-lhe l60?000. 
No conjunto,a obra ficou por mais de 9000 cruzados,acima do orçamento 
atrás referido,dos quais menos de 75e,' foram suportados pelo Cofre dos 
Crescimentos. 

Embora custando caro pela obra em si e pelos cuidados permanentes 
de manutenção que exigiu,este empreendimento revestiu-se de grande alcan
ce para o bem-estar dos moradores e para os forasteiros que no Tribunal 
da Kelaçao buscavam a justiça de suas causas. 

d) Caminho da Porta do Olival para a Fonte das Virtudes 

Embora as obras de conservação das calçadas e ruas corressem nor
malmente pela Imposição do vinho,a abertura do caminho da Porta do Oli
val, em l6l7,foi suportada pelo Crescimento das Sisas,cremos que por duas 
razões: 

-porque estava,então,suspensa,por vontade régia,a cobrança da Im
posição; 

-porque se tratava de uma obra de custos elevados que as rendas da 
Camará,na ausência da Imposição,não poderiam abranger. 

A fonte das Virtudes situava-se no exterior das muralhas,a ociden
te do Postigo das Virtudes.(114)A água que dela jorrava era considerada 
das melhores da cidade,em parceria com as de S.Francisco e a da Fonte 
da ^olher e quando,em 159^,se comprou a do Campo do Meloal,esta última 
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foi analisada comparando-se o seu peso com a da Fonte das Virtudes.(115) 
Mas,segundo os Vereadores da época,a Fonte ficava longe da cidade,"a 
grande distancia"!! ! 

Mas nem a compra da água do Meloal nem a trazida da Paranhos liber
tou o povo de ter que ir por ela à Fonte das Virtudes.Ora o caminho anti
go que partia das imediações da porta do Olival era escuro,ensombrado e 
perigono.O isolamento e a protecção do maoagal e das barrocas ai existen
tes favoreciam os desordeiros e marginais que se metiam con as mulheres 
que buscavam o precioso liquido.E as moças não se queriam arriscar. 

A solução era alargar-se o caminho,lageá-lo de modo a que os mal
feitores deixassem de se sentir protegidos e quem précisasse de água fos
se por ela sem receio.Mas para isso,urgia comprar algumas braças de ter
ra aos donos dos quintais limítrofes,o que tornava a obra dispendiosa. 
Mesmo assim,a Câmara expôs ao Monarca a premência da obra,tendo este au
torizado que ela se efectivasse por conta dos Crescimentos (ll6)com o que 
o Senado muito folgou.(117) 0 caminho abriu-se depois da compra das lei
ras necessárias,tendo construído a calçada o Mestre de pedreiro António 
de Sousa.(118) 

Dada a qualidade das águas,outras obras de beneficiação foram intro
duzidas nos anos seguintes,saindo do mesmo Cofre parte do financiamento. 
(119) Talvez seja pertinente referir que,em l620,o local foi embelezado 
pela edificação de vários assentos para comodidade e descanso das pessoas 
que por ali passavam.(120) Desta forma,o sítio que era naturalmente belo, 
tornou-se acolhedor,depois de arredados a insegurança e o medo. 

Para além do caminho das virtudes que depois se terá convertido em 
passeio das virtudes,outros foram subsidiados'pelos Sobejos:referiremos 
o do acesso ao Mosteiro do Vale da piedade,na margem esquerda,adjudicado 
era l620.(12l)E não deveremos esquecer,pelo que significou de melhoria 
nos acessos à cidade,a compra, en l6l3,do terreno destinado a alargar o 
caminho e estrada da Porta de Carros até ao chamado pinheiro de Liceiras. 

Em breve,o único meio de financiar tais empreendimentos foi a^122^ 
reintroduçao da Imposição do vinho. 

e) A construção da fábrica de gelo 

A semelhança das cidades de Madrid,de Lisboa,Valladolid e outras, 
(123)os Vereadores portuenses quiseram ver a sua abastecida de gelo du-
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rante o verão.Necessário era encontrarse o financiamento adequado. Por 
que não as reservas do 0ofre dos Crescimentos? 

Nesse sentido,por carta de l8 de Agosto de l6l3,os Oficiais soli
citaram autorização ao Rei para lançarem mão dos referidos fundos para 
construírem um poço nas serras do Marão ou de Hanhouce no qual,no inver
no,se recolhesse neve para se vender na cidade durante a época quente. 

0 Soberano,depois das consultas do estilo, deferiu o pedido em Ja
neiro do ano seguinte,na condição de,uma vez concluído o poço,a sua ex
ploração se arrendar a quem melhor lanço oferecesse pela comercialização 
do produto e que o preço de venda fosse fixado anualmente pela Câmara. 

u , * ■ ~
 ( 1 2

^ 

Munidos da provisão e feitas as diligências para encontrar cons
trutor, foram buscálo precisamente a Madrid,dada a experiência que da 
matéria naquela ^orte existia. 

Em 4 de Outubro de l6l4 celebrouse o contrato entre a Camará do 
Porto e Rafael Moraquque (sic) tendose este comprometido a fazer um po
ço na serra de Hanhouce "mui perfeitto com todos os pertrechos necesari
os pêra tal fabrica',' segundo o modelo dos de Madrid. "Mandando Deus a ne
ve" ele a devia recolher em quantidade suficiente para abastecer a ci
dade aonde a remeteria em cargas sucessivas.(125) 

0 próprio Moraquque assegurou a exploração da comercialização do 
gelo durante os dois primeiros anos mas não poderia exceder os 9 reis 
por arrátel  muito inferior ao preço praticado em Lisboa por Paulo Do
mingues que se comprometera a abastecer a capital entre 1 de Junho e 30 
de Setembro de 1619 com k cargas Por dia, pesando cada uma 2h arrobas no 
mínimo ao preço máximo de kO reis o arrátel.(126) 

Tao acentuada diferença de preço deverá estar relacionada com as 
distâncias distintas que era necessário percorrer para fazer chegar a 
neve a cada uma das cidades: da serra da Estrela a Lisboa era bem mais 
longe que do liarão ou de Hanhouce ao Porto. 

Pelas condiçSes contratuais, aP6s os dois primeiros anos,o poço e 
todo o seu instrumental seria entregue à Câmara em perfeitas condiçães 
de funcionamento, cujos Oficiais o arrendariam a quem maiores vantagens 
oferecesse. 

0 custo total ca obra ficaria por 1500 cruzados pagos em moeda cor
rente de oiro ou de prata a ele, Rafael Moraquque e aos dois colabora
dores que o acompanhavam desde Madrid acrescidos do salário diário (100 



-10*f2-

reis) com que se retribuiria o trabalho de João Cano no referido poço. 
Em breve Cano foi nomeado Procurador do construtor para todos os efei
tos legais.(127) 

Temos notícia de duas pagas efectuadas, sendo a primeira ao pró
prio Horaquque em 7 de Novembro de l6l4 (128) e a segunda pouco tempo 
depois a João Cano. (129)Embora não tenhamos recibos de ulteriores pa
gamentos acreditamos que eles foram satisfeitos. De qualquer modo, as 
obras foram concluídas pois, em Maio de l6l5, o Procurador do Povo,An
dré Lopes juntamente com o Tesoureiro António de França dirigiram-se à 
serra de i-ianhouce para verificar se o poço estava conforme ao caderno 
contratual.(130) 

Mas as relações com João Cano não foram pacíficas. A cidade, em 
I62O, contestava a perfeição do empreendimento tendo posto uma acção 
contra o seu executante,não sem antes ter enviado ao local 3 mestres de 
pedraria para avaliarem da suficiência da construção.(131) Infelizmen
te não encontramos qualquer documentação que nos elucide sobre o real 
funcionamento do poço ou do modo de comercialização do gelo na cidade. 

Estas foram as obras públicas mais importantes que com base no Co
fre dos Crescimentos, foram executadas pela governança do Porto neste 
curto período que terá sido o mais progressivo da dominação filipina. 
Outras como a reparação vultuosa, em l6l6, da Ermida de S. Sebastião, 
situada fora da porta do Olival, junto da Nossa Senhora da Graça,mere
ceriam algum destaque. 

No conjunto, couberam a esta rubrica pouco mais de 22% das despe
sas globais do Cofre. Apesar do seu volume e das obras realizadas,a 
percentagem mostra-se bem modesta. 

Assistência social e donativos 

As actividades que poderemos englobar na assistência social absor
veram porção diminuta das disponibilidades do Cofre: apenas 6,7% das des
pesas . 

0 maior quinhão destinou-se à criação dos enjeitados, da qual, co
mo vimos, a responsabilidade cabia à Câmara. 

Também os indigentes foram ajudados, na medida e na proporção re
feridas atrás na primeira parte. Não olvidaremos ainda o contributo ofe-
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recido para a libertação de cativos portuenses no Norte de Africa.(132) 
Finalmente citaremos o donativo da Câmara para o Hospital de San

to António dos Portugueses,de Madrid, (zf00$000 reis).(l33) 
Em princípios de 1612, o Provedor e Deputados daquele estabeleci

mento hospitalar haviam enviado cartas às diversas Câmaras õo Peino,so
licitando ajuda para a instituição una vez que os portugueses que passa
vam pela Corte recorriam aos seus serviços na doença. E quando era caso 
disso, também aí. se cuidava do funeral e do enterramento. 

A Câmara do Porto, tendo para o efeito convocado uma Junta de ci
dadãos, depois de alguns considerandos a lamentar as suas carências, 
respondeu ao pedido propondo-se oferecer 1000 cruzados para a compra 
de 20^000 reis de juro,importância que se retiraria do Cofre dos Cres
cimentos se sua Majestade assim o entendesse.(13'0 Pas antes de dar a 
resposta definitiva o Senado quis saber da Câmara de Lisboa qual fora 
a resposta que a primeira Câmara do Reino havia dado. Curiosamente a 
mesma questão haveria de ser posta pela Câmara de Viana à do Porto. (13̂ .) 

0 Rei acolheu favoravelmente a oferta do Porto pois em Dezembro de 
1612, como vimos, Miguel Chamorro exibia a procuração e credencial emiti
da pelo Secretário de Estado e Provedor do Hospital, Fernão de Matos, a 
fim de poder levantar o dinheiro prometido que,efectivamente, recebeu em 
Abril do ano seguinte.(I36) 

Se juntarmos às despesas da assistência social as ofertas e esmo
las aos cesteiros, a soma elevar-se-a, subindo a percentagem da rubrica 
para cerca de lkc,í.Simplesmente, como vimos no capítulo IV da primeira 
parte, as dádivas às instituições religiosas destinaram-se sobretudo à 
construção ou reparação dosrespectivos edifícios. 

Ordenados,propinas e salários 

As despesas com propinas e salários pouco ultrapassaram os 5%.Mas 
não esqueçamos que as propinas e salários dos oficiais municipais e as 
aposentadorias de alguns funcionários régios eram suportadas pelas ren
das regulares da Câmara. 

Quais são,então, os ordenados que ordinariamente saíam deste Co
fre? 

Em primeiro lugar,o do levador dos presos e degredados da Relação 
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a Coimbra.O ofício foi criado em l602 (137), sendo nele provido Manuel 
Ribeiro. 0 vencimento atribuído (que se manteve inalterável até ao fira 
do período filipino) foi de 80$000 reis dos quais 60$000 saíam desta 
bolsa, salvando-se o Tesoureiro da Gamara do encargo em virtude da ale
gada exiguidade das disponibilidades do seu Cofre.(138)A quarta parte 
restante cabia aos Cofres da Relação.(139) 

Recebia também por este fundo o agente dos negócios da cidade 
junto da Corte, primeiro em Valladolid enquanto ela aí esteve instala
da e depois em Madrid. 0 cargo foi exercido por Jerónimo de Almeida,Es
crivão da Junta da Fazenda da Coroa de Portugal,(l4o) denois substituí
do por seu filho António de Almeida, cavaleiro fidalgo, Escrivão do 
Conselho de Portugal.(1^1) A propina manteve-se sempre igual:20$000 reis 
anuais.(1^2) 

Durante alguns anos o salário do cirurgião da cidade, António de 
Açores, correu igualmente por este canal. 

Para além dos supracitados que nada tinham a ver com os serviços 
do Cofre, deveremos lembrar os oficiais que colaboravam na sua organi
zação: am primeiro lugar, o Desembargador da Relação a quem o Chanceler 
encarregava da superintendência do Cofre e da fiscalização anual das 
contas. Pelo seu trabalho, ao Desembargador forara concedidos 20$000 reis 
anuais. Mas,em 1017,(1^3) a gratificação foi elevada para o dobro aesim se 
mantendo para além de l6k0. Os outros funcionários do Cofre a quem era 
devido salário fixo eram os Escrivães da despesa e da receita (8$000 a 
cada um), o contador do dinheiro (ÍÔSOOO reis),o guarda da Relação que 
servia como chamador dos rendeiros ,(5$000) o recebedor da sisa das en
tradas do mar (8$000) e os oficiais da Câmara (238000 no conjunto) - es
tes a título de subsídio para cera pois, ao que parece, o serviço do 
Cofre era feito de noite.(1^4) 

Davam-se ainda 8$000 reis por ano aos Franciscanos pela guarda do 
Cofre e k$0Q0 de aposentadoria ao Procurador da Coroa. 

Estas eram as chamadas despesas ordinárias que se estabilizaram 
a partir de 1618.(145) 

Festas, pompas e solenidades 

Com excepção da procissão do Corpo de Deus que, ao menos uma vez, 
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em l6l0, foi contemplada com 200&000 reis pelas razões atrás expostas, 
todas as outras solenidades que foram subsidiadas por este fundo,ti
veram motivação política evidente.Assim, em I605, o nascimento do prín
cipe Filipe que viris a ser Filipe IV . AB manifestações de regozijo 
pelo aparecimento do herdeiro do trono desenrolaram-se um pouco por 
toda a parte em obediência âs directrizes que o próprio Bispo Vice-Pei 
enviara às Câmaras. 

Na provisão remetida, o Governante decretava que em todos os lu
gares se realizassem "procissões, jogos e festas". 0 fausto das come
morações de cada lugar dependia da sua posição hierárquica. Com efeito, 
fixaram-se limites para os dinheiros públicos que se poderiam disnen-
der em cada caso.(146) 

No Porto,os festejos devem ter atingido grande brilho, pois sendo 
cidade do primeiro Banco, pode gastar e gastou JOOIÍOQO reis.(l4?) 

Embora não possuamos qualquer descrição das festas, sabemos que 
em 10 de Maio se realizaram corridas de touros.(148)Os restantes nú
meros do programa não devem ter andado longe das manifestações, tal
vez mais modestas, decretadas 2 anos depois aquando do nascimento do 
segundo filho: fogo de artificio, iluminação dos muros, das casas e 
janelas, procissão solene com vestiarias novas para os oficiais da Câma
ra, tourada e folguedos populares.(149) 

Tal corno em Lisboa,ê natural que no Porto as luminárias e festas 
se prolongassem por 3 noites durante as quais charamelas e trombetas, 
danças e folias animavam as ruas urbanas.(150) 

A morte do Pei e o "alevantamento" do seu sucessor eram também 
aproveitados para demonstrações publicas e solenes de dedicação e fideli
dade à dinastia. Assim aconteceu em I598 e depois em 1621. A pompa aus
tera dos funerais, seguida a breve trecho da aclamação ruidosa do novo 
Rei, que já - descrevemos em outro lugar,(151) inculcavam ou tentavam 
inculcar no ânimo do povo participante a Ilajestade soberanamente pater
nal do desaparecido e a perenidade da assistência divina, garantida na 
sucessão sem solavancos nem perturbações da ordem . 

Por isso, ao luto formal da procissão fúnebre seguia-se a euforia 
pública e generalizada, talvez alimentada pela esperança de que com o 
novo Ilonarca chegasse até ao povo a prosperidade e o bem-estar.(152) 
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Festejos semelhantes tiveram lugar quando o Soberano anunciou a 
sua visita ao Reino.Assim em 1612, as folias e danças, fogo de artifí
cio e as luminárias, o desfile das companhias de ordenanças e demons
trações de artilharia, as procissões solenes, as missas de acção de gra
ças e os sons das charamelas encheram de ânimo e movimento as ruas da 
cidade.(153) Em breve se constatou que, se as diversões e a festa não 
haviam sido perdidas para quem as tinha gozado, fora vã e inconclusa a 
expectativa da visita do Monarca, 

Mas em 1619, de novo a população foi convidada a festejar a anun
ciada caminhada do Rei desde Madrid até Lisboa. Repetiram-se as dan
ças e os folguedos, apoiados pelo substancial subsídio retirado do Co
fre dos Crescimentos. 

No conjunto das despesas, a rubrica não chegou aos 3%.Não se pode 
dizer que constitua exagero. Repare-se, todavia, que o número de festas 
subsidiadas foi diminuto, tornando-se assim muito elevados os custos de 
cada uma» 

Despesas militares 

Durante o primeiro subperíodo as ameaças do corso inglês obriga
ram a constantes cuidados defensivos por parte da cidade. A partir da 
primeira década do século XVII, atenuando-se as pressões britânicas, en-
saiaram-se os ataques holandeses e,sobretudo, tornaram-se repetidos os 
rebates da pirataria berbere e turca. 

A prevenção militar descrita em capítulo anterior, a aquisição de 
armas e munições obrigaram a grandes despesas, como se poderá ver pelo 
mapa. 

Embora a percentagem seja bastante menor comparativamente aos va
lores gastos no primeiro subperíodo, na realidade os números absolutos 
sao notoriamente mais elevados nas duas primeiras décadas do século XVII. 

Caminheiros e emissários à Corte 

A verba gasta com caminheiros apresenta-se insignificante : não che
ga aos 80$000.Nâ"o esqueçamos, todavia,que normalmente os homens das co
municações eram pagos pelas rendas da Câmara.E se o Desembargador não 
pôs objecção a que os gastos aqui considerados corressem pelos Sobejos 
foi porque,na generalidade,foram enviados a tratar de assuntos do mes
mo Cofre. 
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Custos nuito mais elevados forara suportados pelo envio de emissá
rios às repartições centrais de Lisboa e Madrid,Ë que,como já afirmámos, 
embora a Câmara dispusesse de agentes permanentes nas duas cidades(os 
quais,tendo outras ocupações,dispunham de tempo e influência para tra
tar dos assuntos do Porto)de vez en quando enviava agentes especiais 
para tratarem de assuntos específicos.0 cofre por onde eram pagos variou, 
mas atê 1620 a maior fatia coube aos Crescimentos das Sisas,depois de 
obtida a necessária provisão real. 

Ho tempo aqui considerado gastaram-se nesta rubrica 500S0C0.Não 
se pode considerar demasiado tal custo.Aliás,o Monarca procurou res
tringir as deslocações a Madrid que se mostravam sempre caras,dadas as 
despesas de alojamento.(15*0 

Consideramos ainda nesta rubrica o ordenado e ajudas de custo pa
gas aos Procuradores do Concelho do Porto às Cortes de Lisboa de I6l9 
João Brandão Freire e Diogo de Sousa Alcoforado.Em última análise,repre
sentavam a Cidade e o Concelho e,como tal,trataram quanto puderam de 
defender os interesses dos representados,começando pela apresentação 
ao Kei das petições contidas nos Capítulos Particulares.(155) 

Aos eleitos fora prometida a cada um a ajuda de custo de'200$000, 
ademais acrescida do ordenado diário de 51-000. 

Em rigor,nao existindo provisão a autorizar o pagamento pelo Co
fre dos Crescimentos,este devia ser efectuado pelo Tesoureiro da cida
de.Porém o Cofre concelhio encontrava-se exausto.E os Vereadores enten
diam que "semelhantes despezas sempre se faziam do dito Cofre".Pelo que, 
a titulo de empréstimo,retiraram dele 55OSOOO que entregaram aos Procura
dores,na convicção de que estes alcançariam do Eei a necessária provisão, 
como realmente veio a acontecer.(I56)De qualouer modo,dada a curta dura
ção das Cortes,os gastos nao foram demasiado pesados. 

No conjunto das despesas,a actividade "diplomática" da Câmara que 
o Cofre pagou nao ultrapassou os 1,6 % . 

Contributo para a boa vinda de Bua Majestade 

Ê sabido,e já o recordámos atrás,que em l609,tendo o Pei anuncia
do a sua próxima visita a Portugal,a Câmara de Lisboa escreveu às suas 
congéneres a oferecer-se para tratar do modo como se havia de obter o 
dinheiro a oferecer ao M0narca para ajuda das despesas de deslocação. 
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Sabamos também que o Reino resolveu ofertar 148 contos de reis dos auais 
pouco mais de k couberam ao Porto e seu Termo.(157) 

Entretanto a ideia da visita perdeu vigor.Mas em l6l2,o Monarca 
recuperou-a nao sabemos se com vontade real de a efectuar se apenas co
mo pretexto para reconfortar a Fazenda Real com o donativo que lhe havia 
sido prometido.(I58) 

A governança recebeu a notícia com alvoroço e acreditou nela como 
se fora expressa pela primeira vez.De imediato marcou para o dia de S. 
Miguel os festejos públicos a que acima nos referimos.No dia 7 de De
zembro decidiu-se em Gamara que,de acordo con a instrução de Sua Majesta
de,se retirasse do Cofre dos Crescimentos e se entregasse ao Corregedor 
apenas a parte que rigorosamente respeitava â cidade,ou seja,2848$kk7, 
sendo excluída a contribuição do Termo com o pretexto de que os sobejos 
eram pertença do povo da cidade,nao tendo neles parte nem direitos os 
moradores do Termo.(159) 

Mas em 20 de Julho do ano seguinte,já depois da notícia de novo 
cancelamento da régia visita,foi retirada do CQfre dos Crescimentos a to
talidade da verba que coubera ao Porto e ao Termo.(l6o)As objecções do 
Senado relativamente à satisfação da quota que pertencia ao Termo desapa
receram em virtude das"necessidades ("do alfozlserem grandes".(lél) 

0 montante da contribuição foi metido em caixas lacradas.Estas fo
ram encerradas em 5 sacos cada um dos quais carregou uma cavalgadura.0 
transporte para Lisboa foi confiado ao Meirinho e a dois Escrivães escol
tados por 15 homens a pé,(l62) tendo as despesas do transporte corrido 
pelo mesmo Cofre,nao obstante instruções em contrário.(163) 

0 serviço para a boa vinda de Sua Majestade apresenta-se modesto 
em perspectiva percentual (6,1% no conjunto).Mas este contributo deve 
ser integrado no contexto volumoso das contribuições para as armadas. 

Contribuições para as Armadas 

Em carta dirigida à Câmara do Porto,escrita era Madrid em 19 de Fe
vereiro de l6l8,o Rei,depois de breves considerações sobre a necessida
de de defesa dos mares contra arremetidas dos corsários,ordenava que do 
Cofre dos Crescimentos se entregasse ao Governador da Relação,ou à pes
soa por ele indicada,todo o dinheiro que ele solicitasse o qual seria 
destinado à compra de navios.artilharia e outras armas.(164) 

Como sempre acontecia nestas circunstâncias,o Senado convocou de 
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imediato uma Junta de cidadãos e dos Vinte e Quatro do Povo,tendo os no
bres sido convidados um a um.Todos,por unanimidade,decidiram informar o 
Monarca do descontentamento da cidade e tentar demovê-lo do propósito, 
alegando que o dinheiro devia legalmente ser aplicado nas quebras do 
encabeçamento e nas obras públicas do burgo.Para suscitar maior aber
tura da parte do Soberano,enviaram à Corte o Procurador dos Mesteres,Da
vid Pereira,com cartas para Sua Majestade e para o Duque de ^erma.(l65) 

0 Rei dignou-se responder mas não fez mais dó", que confirmar a de
cisão inicial.(166) 

Depressa se organizou o serviço de recolha desses dinheiros,tendo 
sido nomeados o Tesoureiro (Manuel Dias Banhos),o Escrivão (Gabriel Fer
nandes Soares) e adquirido um cofre adequado.Entre 3O de Março e 2 de 
Junho em 12 levantamentos retiraram-se dos sobejos das sisas I7.823S990 
reis.(167) Em Agosto foram levados mais 511 marcos de prata e ainda al
guns objectos de oiro e prata,penhores depositados por insolventes.Ava
liado ai o marco de prata a 2$6O0 reis rendeu essa tirada I56OS60O. 

Os oficiais da Câmara lavraram declaração de protesto pela extor
são,proclamaram o direito do povo a requerer justiça a Sua Majestade,mas 
nao foi possível travar o processo.(168)0 Cofre dos Crescimentos ficou 
praticamente exausto. 

Em 1621,tendo-se acumulado novamente um saldo razoável,o Conde Gover. 
nador da Relação dava ordem para que os dinheiros depositados fossem 
integralmente remetidos aos Governadores do Reino para gastos da Armada 
da Coroa de Portugal.Efectivamente aqueles haviam mandado instruçSes pa
ra que os sobejos das sisas de Viana,Aveiro e Porto fossem canalizados 
para Lisboa.(l69)No entanto,outras provisSes aplicavam tais fundos ao 
apresto do socorro da índia. 

Obrigados pelo Chanceler da Relação que tinha ordens para empra-
zar para a capital e para punir com 5O cruzados fiiários os Vereadores 
que provocassem qualquer dilação,estes,embora a contra-gosto e sob pro
testo,esvaziaram de novo o Cofre nas mãos do Delegado do C o n d e Governa
dor. (170) 

Ko total,verbas miúdas incluídas,o Porto contribuíra forçadamente 
para a Fazenda Real com mais de 55.000 cruzados,fora os impostos ordiná
rios a que era obrigado pelo encabeçamento e os direitos da alfândega 
com os quais a Câmara pouco ou nada tinha que ver.Mais de I/3 aas recei-
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tas caídas no Cofre entre I603 e 1621 foram,pois,aplicadas no exterior. 
Se este subperiodo ficou marcado por realizações notáveis,como a 

nova Relação e a canalização da água de Paranhos,quanto mais não se te
ria feito se os fundos dos Crescimentos fossem consumidos localmente 
como,aliás,as provisões previam? 

Atentemos agora nos 2 quadros seguintes.No primeiro apresentare
mos em duas colunas o resultado' final das receitas e despesas.No segundo, 
pormenorizaremos estas,agrupando-as por sectores. 

Receitas e Despesas do Cofre dos Crescimentos 
(I603-I62D 

Ano 
1 

Receita Despesa 

1603 2.7^9S145 2.3668970 
16 04 585S816 1.35^8805 
I605-1606 5.4118611 3.0888792 
1607 2-535$702 2.4518820 
1608 1.3598988 1.6468140 
1609 1.976*600 1.9958620 
1610 2.960$507 I.8728878 
l6ll 3.^568739 7058444 
1612 3.6708204 1.0478270 
1613 ^.6098260 6.25^34 
1614 4.4688828 2.755824o 
1615 5.1598273 2.6908450 
1616 6.2538439 2.4098280 
1617 6.4808017 3.3788510 
1618 5.0668871 18*2368312 
1619 3.299835^ ^►5908584 
1620 4.5008225 1.0988932 
1621 5.338S289 9.8638530 

TOTAL 
■ .1 . 

67.8818868 67.8078OH 

Fontes:AHMP,Sobe jo das s
isas.L-3; Cof re da Cidade.Receitado] *i 

-l6l 5);Cofre da Cidade.Dfi spesa (1603-I6l6) e(l6lé 
-I63. y 
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Cofre dos Crescimentos -I603-I62I 
-esquematização das despesas 

D escriçao 

Obras públicas da cidade e arra
baldes 

Assistência social 

Donativos a mosteiros 
Ordenados, propinas e salários 

Caminheiros, emissários e Pro
curadores âs Cortes 

Festas, pompas e solenidades 

Despesas militares e armas 

Contribuição para a vinda do Rei 

Contribuição para as Armadas 

Outras 

verbas em reis 

14.941S166 

4-.569SOOO 

4.908«080 
3.506S227 

1.115$6^0 

1.9761270 

8.9^1S908 

4.1861267 

22.7515790 

860S663 

/o 

22 

6,7 

7,2 
5,1 

1,6 

2,9 

13,1 
6,1 

33,5 
1,2 

2.3 - De 1622 a 1640 

A história das despesas pagas pelos sobejos das sisas nas duas 
últimas décadas da dominação filipina ê extremamente simples: os Ofi
ciais da Câmara não podiam retirar dali o oue quer nue fosse. Apenas 
eram satisfeitas as despesas ordinárias do Cofre que andavam à volta 
de 116&000 reis anuais.(171) 

A governança lutou quanto pôde para que tal não acontecesse, pro
testando todas as vezes que era retirado dinheiroc0 Rei não ignorava o 
descontentamento da Câmara portuense e repreendia os Oficiais pelas suas 
atitudes recalcitrantes.(172) 

As circunstâncias e as necessidades de dinheiro levavam o Monarca 
a reeditar as provisões que mandavam que os Crescimentos fossem entre
gues ao Conselho da Fazenda.(173) Os argumentos régios estavam longe de 
convencer os Vereadores e os homens dos Mesteres. Mas o Soberano absolu-
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to acabava por impor a sua vontade: "sem embargo do cue dizeis ey por 
bem e mando que a minha ordem se execute logo sem contradição alguã'.'(17*0 

As palavras de Filipe IV ao Presidente do Conselho de Itália,no 
início do seu reinado, bem poderiam ser pronunciadas acerca de Portugal: 
"a actual situação dos meus reinos obriga-me a buscar todos os meios pos
síveis para obter rendas com que os possa defender'.'(175) 

A defesa contra as arremetidas dos holandeses e ingleses no Bra
sil e no Oriente era,de facto, uma necessidade imperiosa. Esse argumento 
foi repetidamente utilizado nas provisões. Todavia, jamais os Vereadores 
deixaram de reclamar contra as retiradas de dinheiro dos Sobejos das 
sisas as quais consideravam abusivas.(176) 

Porquê esta atitude inconformada dos governantes da Cidade?Hão es
tariam convencidos das dificuldades reais da Monarquia e do Peino?0u an
tes , experimentavam cepticismo em relação ao destino final do dinheiro 
assim extorquido? 

Contas feitas,a Fazenda Peai retirou do Cofre durante este curto 
período uma soma que ultrapassou os 62 contos.Se a ela juntarmos as ti
radas entre l6l8 e 1621,obteremos um total que excederá os 8k contos. 
Para além disso,a cidade contribuía anualmente com o estipulado pelo 
contrato de encabeçamento.Em suma,as sisas do Porto renderam para a Fa
zenda Heal nos primeiros kO anos do século XVII para cima de 250 c<ontos, 
mais de 6 contos (15.000 cruzados) por ano. 

Será muito?Será pouco? Os números são relativos.Faltam-nos elemen
tos de comparação para podermos julgar.Todavia,quando em 1612 foi ratea
da pelas Comarcas a importância com que cada uma devia contribuir para 
a visita do Hei?pei0 menos 5 delas foram oneradas com quantias superio
res à do Porto.(177)Quererá isso dizer aue a nossa cidade nao era,do pon
to de vista fiscal das mais sacrificadas? 

Para onde eram canalizadas estas receitas? Terá razão Dominguez 
Ortiz quando afirma que as rendas de Portugal não eram suficientes pa
ra defender as suas próprias colónias?(178)Nao sabemos.Mas as contri
buições do Porto parecem legitimar que a afirmação se ponha em causa. 
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3- IMPOSIÇÃO DO VINHO 

A questão que se nos poe aqui ê saber onde se aplicavam os fun
dos que a Imposição proporcionava.Teoricamente,depois que os direitos 
do pão e a sisa das carnes deixaram de ser extraídos desta renda,a sua 
totalidade passou a ser dirigida para as obras públicas.Terá sido assim 
na prática? 

A resposta apresenta-se-nos facilitada no tocante ao período com
preendido entre 1620 e l640.Efectivamente,cono dissemos,dispomos do re
gisto completo e pormenorizado das despesas cobertas por este tributo, 
(l79)não sendo relevantes as falhas da série. 

3.1 - Divisão dos gastos por períodos e por sectores 

Para o estudo da aplicação cos fundos,subdividimos as duas déca
das em 2 segmentos:um até I63I e o outro de I632 a iGhO.A razão ê que a 
partir de 1632 uma grossa fatia das receitas ficou cativa para ser consu
mida no pagamento dos juros. 

Ora entre I62O (2& metade do ano) e I63I (não há elementos para 
1621 e 1623) gastaram-se 11.731S950 reis dos 13.245^864 que se haviam 
recolhido. Por sua vez, entre I632 e l640 (não há registos para l634)a 
despesa totalizou 13.155^210. 

A discriminação das verbas não aparece por capítulos. 0 Escrivão 
lançava os pagamentos conforme eram efectuados, sem outiva preocupação 
senão a de ser completo. Por isso, tivemos n6s próprios que ordenar os 
gastos por sectores. 

Da comparação das despesas dos dois segmentos ressalta de rodo 
evidente que a percentagem das quantias aplicadas às obras públicas da 
cidade ê bem maior no primeiro do nue no segundo: 63,35.' para 46,35.; no 
total dos gastos. A razão do desnível já a dissemos: a partir de I632, 
41,3% das despesas destinaram-se ao pagamento das "obrigações" que em 
1631 haviam sido vendidas pela Câmara para angariar dinheiro para socor
ro da Índiac(l8o) 

Desta forma podemos afirmar nue o objectivo e a justificação ori
ginal do imposto (obras públicas urbanas) s6 em parte (entre 50 e 60%) 
é que foi cumprido. 

O resultado do nosso esforço de ordenação dos gastos por sectores 
poderá ver-se compendiado nos dois quadros seguintes. 
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I) 1620 - 1631 

Designação , . . . . . 
verbas em reis % 

calçadas, ruas e caninhos 
fontes, chafarizes e abastecimento 
de água 
obras públicas variadas 
defesa da Cidade e Termo 
salários e gastos com o pessoal 
donativos 
outras despesas 

3.369S165 

1.5458707 
2.525S208 
716$569 
789S555 

1.88l$000 
904S746 

28,7 

13,1 
21,5 
6,1 

16 
7,7 

II) 1632 - 1640 

calçadas, ruas e caminhos 
fontes, chafarizes e abastecimento 
de água 
obras públicas variadas 
defesa da Cidade e Termo 
salários e gastos com 0 pessoal 
donativos 
juros 
outras despesas 

672$94o 

832S450 
4.6028936 
164S752 
435S522 
1708000 

5.438S496 
838S114 

5,1 

6,3 
34,9 
1,2 
3,3 
1,2 
41,3 
6,3 

3.2 - A pormenorização dos gastos 
Apontados os grandes sectores em que se consumiram as rendas da 

Imposição, poderemos e deveremos ir um pouco mais alem,- decompondo e 
pormenorizando algumas dessas linhas gerais? 

Que podemos é evidente, dada a riqueza da documentação conservada. 
Se deveremos parece-nos que sim, pois se é verdade que a História não 
ê feita de pormenores, não é menos verdade que o pormenor faz parte da 
História e, âs vezes, s6 ele a torna inteligível. 
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Calçadas, ruas e caninhos 

Quase todas as ruas do Porto foram, neste período de 20 anos,cal
cetadas de novo ou remendadas, sendo nas mais nobres utilizada pedra 
de esquadria.(iSl)Haturalmente, como já afirmámos, as de maior movimen
to e aquelas em que viviam os Vereadores e Fidalgos mereceram melhores 
cuidados. 

Mas não se pense que o programa de beneficiação de calçadas ape
nas respeitou o espaço urbano dentro de muros. Os arrabaldes não foram 
esquecidos. Citaremos a calçada de Vila Nova que passava junto à quinta 
de Duarte Carneiro Rangel cuja adjudicação se fez em 1622 a 3 pedreiros 
do lugar (l82)os quais trabalharam até 1626, decerto não continuamente. 
Na obra gastou-se uma quantia notável, superior a 500&000 reis.(l83) 
Também o acesso ao Mosteiro de Corpus Christi foi melhorado pois em 1626, 
talvez por influencia de Bento de Aguiar Caldeira que aí possuía uma 
quinta, foi adjudicada a calçada que ligava a "ponte de Vila Hova" ao 
mosteiro das freiras.(184)Ainda em Vila Nova e em 1626 foi beneficiado 
o caminho junto à Capela do Senhor de Alêm.(l85) 

Em 1629 foi a vez do caminho para o Mosteiro da Serra, adjudicado 
por 300&000 reis. Para ele fez-se uma planta que, ao que parece, con
tinha os diversos troços bem demarcados com a totalidade de 246 braças 
(447 metros). A calçada seguiria ao longo do rio e junto à Capela do 
Senhor de Além flectiria para o Mosteiro.Pensamos que, embora iniciada, 
a obra não se concluiu.(186) 

Além de Vila Nova, também Matosinhos beneficiou do espírito empre
endedor da Vereação da Cidade e das disponibilidades do Cofre.Várias ve
zes a Câmara e a população deram provas de grande estima pelos Francis
canos do Mosteiro da Conceição. Ora, em 1628, foi adjudicado um pequeno 
troço de calçada, em pedra de alvenaria, nas imediaçSes do Mosteiro, na 
continuação de obras iniciadas no ano anterior.(187) Para estes traba
lhos a população era obrigada a acarretar a pedra. 

Mais próximo da cidade, mas igualmente fora de muros, lembraremos 
ainda a construção da calçada junto à Torre de Pêro do Sem até passado o 
Ribeiro de Vilar, cujo caderno de encargos se conservou.(188) Neste tra
balho mostrou-se necessário quebrar as fragas a golpes de picão. 0 mes
mo esforço de rasgar as pedras foi exigido aos pedreiros que arremataram 



-1056-

em l622, a construção do caminho que ia do Mosteiro de Monchique para 
Massarelos, junto ao rio.(l89) Refira-se que em 1624, o cabouqueiro 
Pêro André arrematou a tarefa de roçar os penedos junto à Capela de San
to António a fim de ai fazer um rossio "limpo e chão" aonde ptidesse ir 
um coche.(I90) E em 1626, Manuel Francisco, mestre de pedraria, compro-
meteu-se a quebrar as pedras, na Arrábida,junto ao Douro.(191) Mais tar
de, em 1Ô29» Francisco André,da Póvoa de Baixo, arrematou a calçada de 
Santo Ildefonso até junto da Ermida de Santo Estêvão, incluindo-se no 
contrato o rompimento de toda a fraga.(192) 

Bera merece,pois, admiração o pedreiro e cabouqueiro portuense pe
lo esforço notável que desenvolveu para desbravar as massas graníticas 
que obstavam à prossecução do crescimento da cidade para fora de muros. 

No âmbito das ligações com o exterior, além das obras referidas, 
não devemos olvidar o caminho do Bonjardim cuja beneficiação foi desen
volvida em sucessivos momentos: 1622,(195) I628-I65O, (19*0 e 1636.(195) 
Aliás, as saídas da cidade junto à Porta de Garros foram objecto de cui
dados especiais que incluíram arborização da zona em direcção às Hor
tas e à Fonte da Arca.(196) 

Do mesmo modo a Vereação de 1629 levou a cabo obras de beneficia
ção na Calçada do Carmo para Cedofeita e nas saídas para Vila do Conde 
(197) bem como no caminho de Cedofeita para o Monte Porral. 

Se o bom estado das ruas e travessas dentro de muros consumiu par
te substancial das verbas disponíveis, ê justo referir que os Livros de 
Arrematações de obras públicas mostram que a preocupação de manter em 
condições aceitáveis as imediações externas das portas da cidade foi 
assaz viva. E a própria comunicação entre Fortas, por fora dos muros, 
foi programada com a arrematação da calçada entre a Fonte da Arca e os 
arcos de Nossa Senhora da Graça em I625 (198) e beneficiação da calçada 
que ligava a Porta de Carros a Nossa Senhora da Batalha.(199) 

Será talvez curioso dar a conhecer que dos 111 contratos e adju
dicações de obras públicas que a Câmara celebrou entre 1620 e l6*f0 e 
de que nos ficou noticia documental, 57 dizem respeito a calçadas e ru
as (mais de 50%)• Os livros de despesa permitem-nos a constatação de 
que alguns mais foram celebrados. 

0 problema do pagamento das testadas 

Os moradores das calçadas beneficiadas contribuíam ou não para o 
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pagamento da obra? 
A legislação contida nas Ordenações Manuelinas e Filipinas apon

tara no sentido positivo.(200) Quanto a referências documentais, elas 
não são muito abundantes. Todavia, no contrato de arrematação da cal
çada de esquadria na "Rua dantre os Cónegos" era 1597 estipulava-se que 
o pedreiro arrecadaria â sua conta "o dinheiro que montar nas testadas 
dos Cónegos e Clérigos que forera suas proprias nue ouverera de pagar". 
E o próprio documento aponta a contribuição de cada entestante.(201) 

Ho ano seguinte, entre ar condições da adjudicação da calçada 
dos Cobertos da Ribeira ate ao Pê das Aidas figura a de que quenlanças
se teria de arrecadar as testadas dos moradores aos quais coube meta
de da despesa.(202) A mesma cláusula aparece noutros contratos dos fins 
do século XVI. 

lias depois tal encargo desaparece dos termos das arrematações. 
Terá desaparecido de facto? Ou seria a Câmara a encarregar-se do rece
bimento, dadas ar dificuldades normalmente experimentadas pelos pedrei
ros? Has, se assim fosse, essas verbas deveriam figurar nas receitas. 

For isso admitimos que aos moradores tenha deixado de ser exigida 
a testada. 

Pensamos que a hipótese ê verosímil e verdadeira porquanto numa 
demanda surgida em 1595 entre Gaspar Coutinho e a Câmara em cue aquele 
pretendia ser dispensado da testada na calçada que se fez junto de uma 
casa sua en Santo Ildefonso na qual vivia o vendeiro e estalajadeiro Lu
ís Lopes, um dos argumentos apresentados pelo autor foi o de que o "res
to do oue sobeja da sisa do pão e carnes na imposição dos vinhos" era 
para ser aplicado em tais obras.Embora a sentença final lhe fosse desfa
vorável, tendo sido obrigado a pagar a testada (e não o caseiro), os 
Procuradores do Povo manifestaram-se contra a obrigatoriedade do paga
mento, (203) 

A nossa convicção ê confirmada pelo facto de em 1620, tendo-se 
constatado a necessidade de consertar algumas ruas mas não havendo di
nheiro drsponível nos Cofres municipais, se ter alvitrado na Câmara que 
cada um fizesse as testadas â sua custa,(20A)Pelos vistos essa não era 
a prática seguida. 
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Fontes e chafarizes 

0 abastecimento de água potável constituiu preocupação dominante 
dos governantes das cidades da época moderna. 0 P0rto orgulhava-se de 
possuir 51 fontes e chafarizes (205) cuja construção e manutenção foi 
necessariamente dispendiosa. 

Ora,durante os últimos anos da dominação filipina a obra mais 
vultuosa que neste domínio se concretizou foi a trazida da água des
de a Fonte de Mijavelhas até à Rua Ch5. 0 trabalho foi arrematado su
cessivamente em 1620 e 1621 por elevadas quantias (206) mas s6 mais tar
de e ClUe foi e ice cut. Piân e>ni virtnrlo /-lo Donn V-> rr fAv,*^ A„ c~ <-• 1 4 _ 
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quinta do Reimão, ter posto embargo à utilização da água, reivindicando 
a propriedade da mesma.(207)Em 1629, aquele fidalgo e a Câmara (â qual 
a quinta era foreira) desistiram da demanda, efectuando entre si uma 
transacção e amigável composição nos termos da qual a cidade se compro
meteu a pagar ao primeiro 400$000 reis (208) - compromisso satisfei
to em I63O, depois de obtida a anuência do Chanceler da Relação, res
ponsável pelo Cofre da Imposição.(209) 

0 Bispo da Diocese e a Companhia de Jesus tentaram ainda embargar 
a obra, pretextando que a água lhes fazia falta para o labor de suas 
quintas, mas sea êxito.(210) 

0 custo da obra elevou-se depois em virtude de a Câmara ter sido 
obrigada a comprar casas naquela Rua para no seu lugar instalar a Fon
te.(211) 

Outras fontes e chafarizes foram erguidas de novo neste período: 
uma, fora da Porta de Carros com seu friso e cornija, pirâmides nas ex
tremidades e uma cruz no meio, adjudicada em 1627.(212)E duas foram am
pliadas em 1626: a primeira junto ao Mosteiro de Santo António do Vale 
da Piedade cuja traça a anterior terá imitado em parte;a segunda na Afu
rada, (215) reconstruída em I635, depois de violenta cheia.(214) 

Algumas foram reformadas ou beneficiadas: assim o chafariz da Ca
beça de Vaca em Vila Nova (215); a Fonte de Massarelos com duas bicas e 
uma pia na base;(2l6) a das Virtudes; (217) a Fonte do Touro, em Mira
gaia reforçada para melhor resistir às cheias;(218) a da Tareja que foi 
reconstruída com nova traça. (219)A dos Flamengos, em Vila Nova, foi ar
borizada, como dissemos, e a da Porta do Olival foi alvo de cuidados oer-
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manentes. 
Obras públicas variadas 

Integramos nesta rubrica era primeiro lurar as obrar, nue podemos 
considerar como infraestruturas do fomento económico tais co-o a am
pliação e reparações do cais fluvial.Como dissemos a adjudicação do cais 
novo fea-ne corn grande solenidade nos fins de l631,no alpendre de S.Do
mingos, tendo ganho o concurso os "estres de pedraria Valentim Carvalho 
e..Sebastiâo Fernandes cue nele trabalharam entre 16"J2 e l6j,6.As condi
ções do contrato bem como as linhas fundamentais do caderno de encargos 
ainda se conservam(220)Infelizmente não possuímos o projecto oue terá 
sido confiado aos empreiteiros na hora da arrematação. 

A obra de reconstrução do cais velho,em parte danificado pelas 
cheias de 1625-1626 e logo reparado (221),andou em pregão durante mais 
de 2 meses e no acto da adjudicação,em Setembro de I638,estavam presen
tes na sala da Câmara pedreiros da cidade e de fora.Ainda hoje se en
contra à disposição do investigador a descrição das obras efectuadas 
as nuais se prolongaram até l64?.(222)A justificação da contratação de 
um olheiro para fiscalizar as obras mostra bem que os governantes pos
suíam clara consciência da necessidade e utilidade da obra:"por ser o-
bra mui necessária para desembarcação dos navios e dos perigos que suse-
dem de ordinário por não terem lugar de dezembarcar Por falta do dito 
cais..."(223) 

Inserimos ainda neste sector as obras ligadas ao incremento e me
lhoria do abastecimento local:construção do açougue novo e remodelação 
do matadouro a que já nos referimos ; remodelação da Casa do ver do peso, 
tendo sido elevado o pavimento de forma a evitar a infiltração de águas 
pluviais,vindas de fora.A trave de onde se achava suspensa a balança foi 
alterada de modo a facilitar a pesagem das mercadorias.(224)Hefira-se na 
mesma ordem de preocupações a remodelação que,em I628,sofreu a Casa da 
Koeda de modo a proporcionar mais cómoda recolha do pão.(225) 

E ainda as despesas em obras ligadas à Justiça. Na cadeia,por 
exemplo,introduziram-se beneficiações frequentes não por certo para 
maior conforto dos presos mas sim para diminuir as possibilidades de 
fuga.Durante estes 20 anos gastaram aqui mais de 200Ç000 reis, fora ou-
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trás despesas que aparecem aqui e além nos Livros dos Bens do Concelho. 
Por outro lado,as forcas da cidade não se deixaram apodrecerrem l620,as 
escadas da forca da Ribeira foram beneficiadas,sendo-o,de novo,em 
1627.(226) 

Devemos ainda atentar,nesta rubrica,no esforço desenvolvido para 
a conservação de monumentos e edifícios de utilidade públicarKuros e Por
tas da cidade,Casa da Câmara,Ermidas e Igrejas.(227) 

guando as obras nao eram da responsabilidade directa da Câmara, 
não raro esta contribuía com donativos:assim,em l630,para os azulejos 
da Sé (228) e em 1626-1627 para o lageamento das escadas do Hospital 
da Misericórdia.(229) 

Não deveremos esquecer pela sua curiosidade o torreão do Anjo,na 
Foz do Douro,o qual em 1624 e 1629 foi beneficiado com obras de conser
vação, (230) bem como a estátua de S.Jorge para a qual o tesoureiro da 
Imposição deu,em 1622,a importância de 109$255 reis.(231) 

Do que fica exposto parece poder concluir-se que o financiamento 
das obras públicas realizadas na cidade entre 1620 e 1640 foi garanti
do essencialmente pela Imposição do Vinho,muito embora tenhamos que 
reconhecer que algumas verbas saíram das rendas ordinárias da Câmara 
e até das "esmolas" dos rendeiros. 

Defesa militar da cidade e Termo 

A Imposição financiou grande parte dos esforços da defesa contra 
a pirataria e o corso a que aludimos em capítulo anterior. 

^tente-se,no entanto,nos dados do quadro das despesas;a somo gasta 
neste sector no primeiro segmento foi bem mais significativa do que a 
consumida no segundo.Quererá isto dizer que as ameaças de pirataria tão 
frequentes e intensas ao longo dos primeiros vinte e cinco anos do sécu
lo, deixaram de se fazer sentir?Efectivamente parece-nos que,sem desapare
cer de todo,esse flagelo atenuou-se muito ao longo da última década do 
domínio filipino. 

Salários 

>r e o Lembremos desde já que o Escrivão,o Tesoureiro,d Vârejadoí 
Olheiro (232).oficiais do Imposto,eram pagos directamente pelo rendeiro. 
Mas,para além do ordenado,o Tesoureiro recebia 12$000 a título de que-
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bras e propinas do Corpo de -^eus.E ao Escrivão eram pagos 2Î000 para 
penas,tinta e pano para a ilesa e ainda 2$500 pela tarefa específica de 
escrever o balanço final das contas.Para além disso,o Chanceler cobrou 
ate I63O a taxa legal pelo tonar das contas.Dois cidadãos que o acomna-
nhavam nessa tarefa recebiam 5l[000; o Olheiro das ^ontes recebin o seu 
bem como o pedreiro oue tinha a seu cargo o conserto dos chafarizes. 
Exercendo tarefas ligadas ao Imposto,não ê de admirar que dele recebes
sem. 

Mas também o Cirurgião,o Escrivão da Saúde,o Relojoeiro da cidade 
e os sineiros por ele eram normalmente pagos. 

Donativos 

Incluímos nesta rubrica tanto os "serviços" extraordinários ao Rei 
como as ofertas a instituições religiosas.Entre 1620-1631,05 dois prin
cipais itens respeitam à oferta ao honarca (4.000 cruzados em narte su
portados pela Imposição) e o donativo aos Carmelitas a ruie atrás fizemos 
alargada referência, lio 22 período as ofertas foram de peouena monta e 
contemplaram os costeiros pobres da cidade e a Confraria da misericórdia. 

Em coiTjensaçao surge-nos a verba vultuosa consu-iida pelos Juros. 

Outras despesas 

Avultam neste sector os ^00£000 reis pagos a Gaspar Coutinho -pelos 
gastos que fizera na Corte de Madrid aonde em 1621 fora enviado pela 
Câmara .(233)Anteriormente,as verbas para tais missões diplomáticas 
saíam do Cofre dos Crescimentos,como vimos.(23^) 

Destacaremos ainda os empréstimos,pitanças e merendas concedidas 
aos marchantes;o pagamento de fintas aue,de outro modo,recairiam sobre 
os moradores;as pagas aos capitães que,por ordem régia,se albergavam na 
cidade para recrutar mancebos ; concertos do relógio,etc. 

Outros gastos sao tao ocasionais e tão insignificantes oue não 
merecem demora de tratamento a não ser como elementos da "petite his
toire" quotidiana portuense. 

0 quadro e o gráfico seguintes fornecerão uma visão ouantificada 
do conjunto dos gastos entre 1620 e 16^0. 
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IMP0SIÇÂ0 DO VINHO 
Quadro conjunto das receitas e despesas 

Ano receita (em reis) despesa 

1620 (2& metade) 520$000 3768279 
1622 1.2008000 1.1668968 
1624 1.650$000 I.6288785 
1625 1.200$000 484896o 
1626 
1627 1.5008000 2.2928491 
1628 1.5208000 1.1708473 
1629 1.7608000 I.5888833 
I63O 7658864 (a) 1.4848964 
I63I 1.570$000 5508702 
1632 1.6008000 2.3528H6 
1633 1.5558000 1.6698457 
1635 1.7508000 1.5938461 
I636 1.8oo$ooo I.7588836 
1637 1.7508000 1.1148161 
I638 1.6258000 1.7538642 
1639 1.4458000 1.8018061 
1640 1.2108000 1.1128476 

a) - A falta de provisão originou quebras no recebimento. 
FONTE; AHMP,Imposição do Vjnho,Livros 2 a 19. 
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NOTAS 

(1) - Ver no AHMP,a coleccçao dos Livros do Cofre dos ^ens do Concelho. 
(2) - AHMPjL. 8Q do Cofre dos Bens do Concelho(l636),fIs. 21v e 24 
(3) - Comparar Livro 2Q das Chapas,p. 33 e L» 8Q do Cofre dos ^ens do Con

celho (I636),fis. 20v. e 16 
(4) - AHMP,idem,L. 7 (l625),fl.40 
(5) - AHMP,L.8Q do Cofre (l636),fl.27 
(6) - AHMP,idem (l635)»fl. 30v. Em 1590 numa reunião nocturna não se acen

deram mais de 3 velas.(AHMP,idem,L„ 6 (I590),fl. 15v. 
(7) - AHMP, idem fL .,8 (l636),fl. 27 
(8) - AHMP,idemtL. 7 (l6l0)tfl. 19 
(9) - A importância foi efectivamente enviada por letra para a capital 

mas o Provedor,ao tomar das contas,recusou-se a aprovar o gasto 
dos V e r e a (j o r e s que,provavelmente,tiveram que pagar de seu bolso. 
AHMP,L.72 do Cofre dos bens do Concelho(l6l0),fl. 28 e LV 39,fis. 
115-116 

(10)- AHHPjLV 36,fis. 45v-46 
(11)- Em 1635 o Corregedor mandou gratificar todo o pessoal que colaborou 

na feitura das pautas dos oficiais da Câmara para o triénio seguin-
te.AHMPjL. 8Q do Cofre dos jens do Concelho (l635),vls. 26v e 27. 
Ver ainda o L„ 7<2 (1633) fl. 25v. e (1625),fl. 33. 

(12)- AHMP,L„ 6 do Cofre dos Bens do Concelho,(1595),fIs. 27 e 30v. 
(13)- AHMPr. idem,L. 8 (l636),fl. 31v. e L.7 Íl63l),fls. 29v.,35v. e 36 

(forca do ̂ onte das Velhas) e fl. 33v. (forca da Ribeira) 
(14)- O^d. Filip..Livro l<2,tit.65,§ 21 e AHMP,L. 8Q do Cofre doe bens do 

Concelho (1655) .fl. 27 
(15)- AHMP,idem (l6j55),fl. 65 
(lo)- AHMP,idem,L. 7 (l63l),fl. 39v. 
(17)- AHMP,idem ,(l625),fl. 28 e (l620),fl. 32 
(l8)- AHI4P,idem,L. 7 (l620),fl. 43 . As verbas para esta finalidade apa

recem todos os anos. 

(19)- AHMP,idem (l620),fl. 43v e (l6l6),fls. l4,l8 e passim e (l6l0).fl.26 
(20)- Em I6O3 por 8 cadeiras pagaram-se ao correiero Gaspar de Sá l8$000. 

Cada uma custou o alto preço de 2$250 reis.AHMP,L. 6Q do Cofre. 
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(l603),fl. 43v. Pela sua curiosidade,referiremos também que no 
mesmo ano de Í0O3 (Maio),a Gamara comprou ao livreiro portuense 
Francisco Nunes 1 exemplar das novas Ordenações,pelo nual pagou 
a elevada importância de; 3$é00 (AHKP,L.6Q do Cofre ,fl.33v. 

(21) - AHHP,idem,L. 7<2 (lClO)tfl. 37 
(22) - AhKP.idem.L. 7^ (l625),fls. 22v-26v. 
(23) - AHHP,idem,L.bQ (l604),fl. 27 e (l609),fl. 13 e L.?P (l6lo),fl. 16. 
(24) - AHHP,idem,L.8e (1635),fl. 27-27v. 
{23) - AHMP,idem,L. 7e (l63l),fls. 47v-35 
(26) - AHHP,ibidem. 

(27) - AHHP,ibidem.F'0r esse trabalho pagou-se-lh.es em I63I 21ÇO00 reis. 
(2o) - AHMP,iàem,L. 8s (l635),fl. 46v. e 47 
(29) - AHHP,idem,L. 60 (l6o4),fls. 35 e 36 
(30) - AIIMP,idem,L. 7? (I6j3),fl. 47v. 
(3D - AGS,SP,L. 1555,ils. 27-30 e 1. 1529,fis. 132-lS2v. 
(32) - AHMP,L. 70 do Cofre dos -°ens do Concelho (I63I) , fis. 55v. ,46 e 4?. 
(33) - AHHP,idem,fl. 56 
(34) - AHHP,idem,fl. 54v. 
(35) - AHHP,L. 7S (1620), fl. 39v. 
(36) - AHHP, LV 39, fis. 44v-45. 
(37) - AHHP, L. 6Q do Cofre (I603) . fl. 27, (l6o4), fl. 27, (I609), fl.2^' 

L. 7Q (1610), fl. 17v.;(l6l6). fl. 17. A partir de l62Õ~^Ia ver- ' 
ba c.eixa de figurar no elenco das despesas. 

(3o) - AHHP, L. 8g do Cofre (I656). fl. 60v. 
(39) - AHHP, ibidem. 
(40) - AHHP, idem, (l63rO. fl.58v. 
(41) - AHHP, idem, fl. 59v. 

(42) - AHHP, L. ?g do Cofre (1633),, fl. 59. 
(43) - AHHP, L»J50 do Cofre (I603). f1. 47v. 

http://pagou-se-lh.es
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(*f*0 - Esta verba aparece en todos os rois de despesas. Ver, por exem
plo, L. 6Q do Cofre (1395) , il 32 e L. 8o do Cofre (I636), f1. 
62. 

(*f5) - Ver o tema dos estrangeiros no cap. IV, la parte. 

(k6) - AHMP, L. 6Q do Cofre (160*0 , fl. 25v. 

(*+7) - AHMP, ibidem, fl. 39. 

(ko) - AHMP, idem, (l609), fl. 26 

(*+9) - AHMP, L. 70 do Cofre (l6l0), fl. 29-

(50) - AHMP, idem (l6l6), fis. 32-32v. e 38 v. 

(3D - AHMP, idem, fl. 37v. 

(52) - AHMP, idem, (1620), fl. 53-55» 

(53) - AHMP, idem, (l625), fis. 27, 29v.-30, 32v. 

(5*0 - AHMP, idem, (I63I), fis. 58v.-59. 

(55) - AHMP, idem, L. 8Q (1635), fl. 58. 

(56) - Ver, por exemplo, AHMP, idem, L. 7°- (1620), fl. 52v. e (I65I), 
fis. 60 e 6lv. 

(57) - Sobre o assunto ver o despacho do Desembargador Henrique de Sou
sa no JUÍZO de Residência do Provedor João líomen. (AHMP, 1.6°. do 
Cofre (I590). fis. k-kv. e (1595), fl. 36v. e ss. 

(58) - AHMP, Sobejo das Sisas, L. nQ 2, fl. 196v. 

(59) - AHMP, Cofre, L. 2, Registo de A-.6.I589. A indemnização custou 
95SOOO reis. 

(60) - Ver capítulo I, ia parte. 

(61) - Ver os termos do contrato era AHMP, Cofre, L. 3, fis. 112-ll^v. 

(62) - AHMP, Próprias do Cofre, fl. 26. 

(63) - AHMP, idem, fis. 30-30v. Ver ainda Cofre, L. if, f 1. Il4. 

(6*0 - AHMP, Obras Públicas. Tiradas do Cofre de 139'j-, f 1. 73 e Cofre, 
L. 3, fl. 195, 195v. 

(65) - AHMP, Idem, fis. I36-I36V. Provisão de 12.6.1592 (Cofre, L,k. 
fl. I85). 

(66) - Sobre os gastos efectuados nesta emergência ver AHMP, Cofre. L.3 
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e 4, passim. 

(6?) - AHMP, Cofre, L. J, fis. Ill -llv.Ksta contribuição custou 79^000. 

(68) - Ver AHHP, Cofre, L. 2, "í e 4 e ainda Cofre dar, Fortificações, fis. 
147 - 148. ~ ~ ' 

(69) - AHMP, Cofre das FortificaçÕes, fis. 5 - 100. 

(70) - AHHP, Obras Publicas. Receita e despesa com o cães da Pdbeira 
fis. 2^9 ~ ~ ~ — 

(71) - AHHP,Obras Publicas .Tiradas do Cofre 3.59_4,fls. 2-4 

(72) - usta ciira resultou de adições e cálculos da nossa responsabili-
- cade,com base obviamente na documentação. 

(73) - AHHP,Sobejos das Sisas ,L. 3, ils . 53v-54v. 

(74) - A:u;p,idem,L. 3,fis. 2-3 

(75) - AHHP,idem,L. 3,fis. 10-lOv. 

(76) - AHl-IP,idem,L. 3,fl. 54 (provisão de 18.2.1601) 

(77) - Gastaram-se então nessa obra 826^000. 

(78) - AHHP, Cofre, L.4, fis. 199-199v. Entretanto,o Município foi pagando 
algumas indemnizações reclamadas pelos donos das boticas oue se 
haviam demolido para permitirem a concretização do melhoramento, 
como já se havia feito em 1394 e 1596. AHÎ--ÎP,Cofre ,L.4, f Is.lSO-lbOv. 
fis. 161-164 e 199-204; L. 3,fis. 206-210,327-332.ver ainda' 
LV 57, fi. 7 

(79) - AHMP,Cofre,L. 4,fis. 205 e ss. 

(80) - AHHP, Cofre da Cidade .Despesas (l603-l6l6 ) , f Is . 86-93v e outras. 

(81) - AHKP,Cofre,L. 5, fis. n.n. 

(82) - AHHP,Obras Públicas.Arrematações,!. 1,2' parte,fl. 113v. Fste cais 
tinha 6 metros de largo e era completado por uma língua em direc
ção ao Rio oue media 8x6 mts. com uma escada do lado direito. 

(83) - A1IHP,LV 40,fl. 46 

(34) - AHHP,idem,fis. 98 e 99 

(85) - AHHP,idem,fis. 101-lOlv. 

(86) - AHMP,CofretL. 2,fis. n.n. (inicio) 
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CS?) - AÍIMP,Gofre_,L.5,fls. n.n. (assento de 7.Xl.l6l6) A verba exigida 
acabou por lhe ser paga mas apenas_depois de o empreiteiro ter 
recorrido para o Tribunal da Kelaçao. 

(88) - AuilP.LV kl, fis. 22^fv-225 

(39) - AHMP,Obras Pfiblicas-Arrematações,L. 1,2o- parte, fis. 12Ú-128V. 

(90) - AHMP,LV 38,fl. 67 - Carta régia ao Corregedor da Comarca de 
22.7.1606 

(91) - AHHP,Sobejo das Sisas,L. 3,fls. 51-53v. (provisão de 22.7.l60o, 
transcrito também no LV__3_8 ,f Is »67-72 

(92) - AHHP,Cofre da Cidade,Despesa (l603-l6l6);fIs. 50 e 62 

(93) - AHHP,idem,fis. 81-82 
(9*0 - Os 3 últimos aparecem-nos também referenciados como ensamblado-

res e imaginários. (AHHP, idem, fis. 8~5v-8k) 

(-95) - AHMP,Cofre,L. k, fis. 232-235 

(96) - AHHP,idem,fl. 270.Os papeis originais desta demanda ocupam as 
fis. 232 a 27^v. deste kQ Livro do ^ofre. 

(97) - AHHP,Cofre da Cidade,Despesa (I6O3-I616),fIs. 60-60v. 
(98) - AIIHP,LV 38,fl. 128 

(99) - AHHP,Cofre da Cidade,Despesa (I6O3-I616),fIs. 71-72v. 

(100)- AHMP,idem,fl. 115v. 

(101)- AHMP,Próprias do Cofre.fl. 58 

(102)- AHMP,Obras Públicas , Arrematações ,L. 1,29 parte,fis. 62,103v-10*f, 
132,1^5v. 

(103)- AHMP,Cofre,L. 3,fis. 204-205v. Na verdade,a julgar pelas indemni
zações pedidas foram vários os proprietários que sofreram falta 
de água nas suas terras. AHHP,Cofre da Cidade,Despesa (I616-I633) 
fis. 29v-30 ' — - — -

(10*0- Ljvro lg das Ohapas,p. 2*+5 (carta régia de 26.6.I536) 

(105)- AHTT,Doações,Ofícios e íiercês de '̂ilipe II,L. 2,fl 190-190v 

(106)- AHHP,Cofre da ^idade,Despesa (I6O3-I616),f1. l6v 
(107)- AHMP,idem,fl. 54v-55 
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dizse que o pagamento de 51;000 foi carregado no livro de I603. 
S essa observação que nos leva a pensar que a 1" pedra se lançou 
nesse ano. Como'era da praxe,o Tesoureiro municipal ofereceu os 
tradicionais doces para o Corregedor,Juiz e Vereadores que natu
ralmente presidiram â cerimónia. 

(109)  AHKP,Cofre ,L. 4,fis. 125127v. Aos vedores foi pago o salário de 

160 reis diários. 

(110)  AHKP,Cofre da ^idade.Despesa (I6O3I616),f1. 37 

(111)  SILVA,F. Ribeiro da,Temores do tornem Portuense... ,pp. 1213 

(112)  Ibidem. 

(113)  AHHP, Cofre cia Cidade,Despesa (I6O3I6I6), f 1. 80 

(114)  AHMP,Obras lúblicas Arrematações,!. l,fl. 145 

(115)  AHHP,LV 32,fis. 2323V. 

(116)  Ver AHHP,Cofre,L. 5,fis. n.n. (assento de 5.7.1617) 
(117)  AHHP,LV kl,fl. 189 
(lio)  AHKP,Cofre ca ^idade,Despesa (I616I635),fIs. 22v e 26v. 

(119)  AHKP,idem,fis. 56v60 

(120)  AHKP,idem,fis 69. Ver ainda LV 42,fl. 63v 

(121)  AHHP,idem .fis. 73v74 

(122)  AHHP,idem (l603l6l6),f1. I36.A aquisição custou 100$000 reis. 

(123)  3ElJÎ;ASSAR,5artolomé,Valladolid en el siglo de oro,p.71. Em I6I5, 
o Rei mandou que se fizessem poços de neve na Serra da •'■s trela, 
no Espinhal,para abastecer Lisboa e,sobretudo,para que ela nao 
faltasse quando da sua deslocação a portugal. (AGS,SP_,L.I5II, 
fl. 38lv (carta régia ao Arcebispo ViceRei de 24.x7Í6l5) 

(124)  AHMP,Próprias do Cofre,fl. 117 

(125)  AHMP,Cofre,L. 5,fis. n.n. (contrato de 4.10.1614) 

(126)  OLIVEIRA,Eduardo Freire de, O.c.Tomo II,p. 440,nota. 

(127)  AHKP,Cofre,L. 5 ,fls. n.n. (7.X.l6l4) 

(128)  AHHP,Cofre da Cidade,Despesa (I603I616),f1. l46v. 

(129)  AHKP,idem,fis. 153v154v. 
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(130) - AHMP,idem,f l . 154 

(131) - AHMP.Oofre.L. 5 , f i s . n . n . (17 de Março de 1Ô20) 

(132) - AHMP,Çofre da Cidade d e s p e s a ( I6O3-I616 ) , f l . l g ^ - y . 

(133) - AHHP, idem, f l . 1 2 7 v . 

(134) - AHMP.LV 3 9 , f l . 21*1-215 

(135) - AHMP,idem,fis. 2l6v-217v, 

(136) - AHI4P,Gofre,L.5,fls. n.n. e Próprias do Cofre ,fl. 87 

(137) - AHMP,Próprias,L. 47, fis. 125-126 

C138) - Livro 1° das Chapas,p. 184 (alvará de I9.I.I603) 

(139) - AHMP,Cofre,L. 4,fis. l80-l80v. 

(140) - AHI-iP,Cofre,L. 5,fis. n.n. (assento de I8.5.I613) 

(141) - AHMP,idem, fis, n.n. (assento de 22.5.l6l7) 

(1^2) - Ver,por exemplo, AHMP,Cof re da Cidade despesa (I603-I616) , f 1. 15v. 
e (I6l6-l635),fl. 57 

(1^3) - AHMP,idem (I616-I635),f1. 33v. 

(144) - 0 Juiz e os 4 Vereadores recebiam 4$000 cada um,para uma tocha; 
o Procurador do Povo l$5G0;o Escrevente,o Guarda da Câmara e o So
licitador 500 reis cada um. AHMP,idem ,fls. 82v.,ll8,121-121v. 

(1^5) - AHMP,idem,fis. 31v-32v. 

(146) - Os lugares de primeiro Banco poderiam gastar até 5°0 cruzados; 
as cidades e vilas notáveis poderiam ir até 300 cruzados;as vi
las menores nao iriam além dos 150 cruzados. AHMP,Cofre,L.4, 
fis. 139-l40v. e Cofre da CjdadeDespesa (I6O3-I616),f1. 29. 
,J-ais restrições nao se aplicavam à cidade de Lisboa que terá 
gasto a quantia astronómica de 3.115$000. Ver OLIVEIRA.,E.F. de, 
o.c.,Torao II,p. l48,nota. 

(147) - AHMP,Cofre da Cidade.^espesa (l603-l6l6),f1. 32v. 

(148) - AHMP,idem,fl, 30 

(149) - AHMP.LV 38.fl> 133v. 

(150) - OLIVEIRA, Eduardo F. de,o1Jç,Tomo II, p. l47,nota. 

(151) - Ver em "0 Comércio do Porto" números de 2 de Junho de 198l e 5 
de Janeiro de I582. 

(152) 3 a descrição dos lutos por Filipe III e o levantamento de Fi-
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lipe IV em AHMP.LV 43,fis. 2^5v e 252-253 

(153) - AHKP,LV 39,fis. 294-296 

(15^) - AHlíP,LVj+2,fl. 10?v. 

(155) - Ver sobre o asr unto o nosso trabalho já citado A Participação do 
Porto nas Cortes de Lj^boa de I619. 

(156) - AiiKP,C0fre da Cidade. Despesa (I616-I6352, f Is. 53v-52!- e 64-64v. 

(157) - AHMP, Próprias do Cofre, fis. 62-63 e 64-65. "' 

(158) - AHMP,LV 39, carta de 4.9.1612 à Câmara de Lisboa. 

(159) - AHMP,idem,fis. 3l4v-315 

(160) - Essa verba era a seguintercidade .- 2. 848$447;i'ermo 1200f>000; e 
ainda iiassarelos 20S2oO. (A1ÎHP, Próprias do Cofre, fl. 6^-65) 
Sobre a retirada do dinheiro ver Cofre da Cidade /esr^esa (I603-
1616),fl. 133v. " 

(161) - AiIWP,Cofre_,L. 5 (resolução de 2O.7.I6I3) Desconhecenoe a soma oue 
o Corregedor reuniu no território da Comarca.Terá atingido os 
I5.OOO cruzados que inicialmente haviam sido rateados?Sô con gran
de sacrifício das populações... Sobre o rateio da verba ver 
OLIVEIRA,Eduardo ^'reire de ,o.c . ^TQLIQ II,p. 290 

(162) - AHMP,Cofre,L.5 (assento de 26.7.1613) 

(163) - AHMP,Cofre da uidadedespesa (I6O3-I6I6),fIs. l3Sv-139.As despesas 
totalizaram 117$^0 reis. 

(164) - AHHP,LV 42,fl. 43v. e Próprias do Cofre,fl. 174 

(165) - AHUP.LV 42,fl. 43v-45 

(166) - AHMP,idem,fl. 54 
(167) - AHMP,Cofre da Cjdadedespesa (I616-I635),fIs. 35v-46 
(168) - A Hl IP, idem, fis. 47v-48v. 

(169) - AHMP,Cofre,L. 5 (provisão de 2.S.l62l).Ao oue parece,Viana da Fcz 
do Lina terá sido poupada a esta contribuição pois necessitava de 
dinheiro parei o seu cais. 

(170) - A PD-IP, idem (carta régia de 28.2.1621) 

(171) - AHMP,Cofre da CjdadeDespesa (I616-I655),fIs. 122v-123 

(172) - AH] IP,Próprias do Cofre .fl. 218 

(173) - AHMP,idem,fl. 220. 
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(174) - AHMP,idem,f1.222. 

(175) - STRADLING,R.A.,Europa y el declive de la estrucsura imperial 
espafiola 1580-1720,Madrid , 1983,p. 95 

(176) - A declaração de protesto aparece quase todas as vezes em que há 
tiradas de dinheiro para enviar para Lisboa.Ver AHMP,Cofre da Ci
dade t Despesa(l6l6-l655) ,passim. 

(177) - OLIVEIRA Eduardo Freire de.o.ç., pp.289-290 

(178) - DOMINGUEZ ORTIZ,A.,Politica y hacienda de Filipe IV,2& ed.,Madrid, 
1983,p. 153 ~ ' 

(179) - AHMP,Próprias.L. if,fis. I62-I63 

(180) - AHMP,Imposição do Vinho,L. 6,fis. 297v-298. 

(181) - AHMP,Obras públicas Arrematações,L.3,fis. 8-10 

(182) - AHMP,idem,fis. 83-85 

(183) - AHMP, idem, fis. 85 e 124.Ver ainda Imposição do Vinho,L.4,fis. 
270V-278 e L. 7,fis. 331. 

(184) - AHMP,idem,L. 7,fl.334.Ver o contrato em Obras Publicas Arremataçõas 
L.3,fl. 209 

(185) - AHMP,Imposição do Vinho,L, 7,fl. 333v. 

(186) - AHMP,Obras Publicas arrematações,!. 3,fis.296-298 

(187) - AHMP,idem,fis. 273-274.Imposição do Vjnho.fl. 288 

(188) - AHMP, Obras Publicas Arrematações ,L. 3, fis. 95-97 e 374v. 
(189) - AHMP,idem,fis. 75-76 e 119-120 
(190) - AHMP,idem,fis. 146 e 216-217 

(191) - AHMP,idem,fl. 212 

(192) - AHMP,idem,fl. 3O7 

(193) - AHMP,Imposição do Vinho,L. 3,fl. 306-308 

(194) - AHMP,Obras Publicas Arrematações ,L.5,f 1.531. Imposição do Vinho, 
L , 8 , f l . 2 5 5 —* 

(195) - AHMP,Obras P u b l i c a s A r r e m a t a ç õ e s . L . 2 . f I s . 12-14 

(196) - AHMP,idemtL. 3 , f i s . 189-192 

(197) - AHMP,idem.L. J , f l . 315-315v . 
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(198) - AHMP,idem.L.3,fis. 154=157 

(199) - AHMP,idem.L.5.fls. 163-164 

(200) - Ord. Kan.,Livro l<2,tit. XLIX,§§ 14 el6; Ord.Fjlip.,L. lQ.tit.68. 
§§ 19 e 21 ' 

(201) - AHMP,Obras Publicas Arrematacões ,L. l,fls. 32-33 
(202) - AHMP.idem.L,l.fis. 74-76 

(2p3) - AHHPtL.2Q de Sentenças .fis. 311-320 

(204) - AHMP,LV 43,fis. 20-20V. 

(205) - NOVAES,Manuel Pereira de,Anacrisis Historial. II, p. 4S 

(206) - Ver AHMP,Obras Fúblicas Arrematações,!. 3,fis. 34-34v. - arremata 
qão a Gonçalo Vaz,em l620,por 920í;000 e no ano seguinte a Gonçalo 
Vieira e Francisco Carvalho,por 789SOOO (idem,fis. 87v-88) 

(207) - AHMP,L. 30 de Sentenças.fis. 377-^05 

(208) - AHMP,idem,fis. 3^1-35^ 

(209) - AHMP,Imposição do Vinho,L. 10,fl. 293v. 

(210) - AHMP,L. 4g de ^entenças.fIs. 48-37 

(211) - AHMP,Imposição^do Vinho.L.6.fl. 293.Em 1637 dela foi extraída e 
conduziaa ate a cadeia uma pena de água.(Obras Publicas.L.2,f.30) 

(212) - AHMP,Obras Publicas Arrematações,L.3,fl. 267 

(213) - AHHP,IdemtL. 3,fl. 228 

(214) - AiiiîP,LV_47,fi. 138V. 

(215) - AHMP,Obras Publicas ^rrenatações ,L. 2,fl. 29 
(216) - AIL?IP,idem ,L. 2,fis. 18-I9 

(217) - AHMP,idem,L. 3,fl. 373V. 

(218) - AHMP,idem.1. 3,fis. 32o-321 

(219) - AHMP,idem,L. 3,fl. 254 

(220) - AHMP,idem,L. 3,fis. 350-353v. 

(221) - AHHP,LV 46,fl. 51v. 

http://lQ.tit.68
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(223) - AIIHP, i d em, L . 3 , f I s . 3 5 5 v - 3 5 6 

(224) - A1I Ï IP , idem,L # 3 , f i s . 2 6 9 - 2 7 1 . 

(225) - AHKP,idem,fis. 287-289 e Imposição do Vinho,L.8,fIs'. 255v-258v. 

(226) - AHMP,idem,L.2,fl. 172v. e 1. 6,fl. 293v. Era 1397 a forca (que 
supomos ser a da Ribeira)foi amplamente remodelada,sendo-lhe 
acrescentada uma parede,levantados os pilares e refeitas as esca
das. (AHI'lPjObr^^pjubJLàcas^Ar^em^ta^^SjIi, l,fls. 26-2ov) Mas o pe
lourinho nue em 1531 estava no adro da Sé,fronteiro à Casa da Câ
mara foi mudado em l60if,implantando-se no novo Gais. (idem,!!.!, 
2â parte,fl. 8).Assim ficamos a saber a data da transferência 
que Magalhães Basto dizia ignorar.(BASTO,A.de Magalhães,"Verea-
qoensV p. 439). 
Em I6IO pagaram-se 2$o30 reis ao carpinteiro Gaspar Gonçalves pe
la forca que"fez" na Ribeira.(L. 7 do Cofre dos Bens do Concelho, 
(I6IO),fl.31v. 0 verbo "fazer" deve entender-se aqui como "conser
tar"? Pensamos que sim.De qualquer modo,havia outra forca no Mon
te das Velhas,lá para os lados do actual Campo 24 de Agosto que 
fez (ou refez; ?) em l631,Anténio Fernandes. (L. 72 do Cofre dos 

Bens do Concelho (l63l),fl. 29v. Acrescente-se que também na Ser
ra do Pilar,no sitio chamado Meijoeira existiu uma forca "onde 
levam a enforcar os malfeitores".Esta afirmação reporta-se a 1571. 
(AHMP,L. dos Contratos e Vendas, fis. 25-33» Não sabemos se a for
ca ai permaneceu.Magalhaes^BASTO entende que por volta de 1538, 
data do início da construção do Mosteiro,já havia sido transferi
da.(BASTO,A. de Magalhães,o.c, p. 437). 

(227) - Eis as ermidas beneficiadas : da Ribeira,do -^njo,do Senhor de Além, 
de S.Sebastião,da °enhora do -^ostigOjde Na Sã de Vanc-[omaj(je jja 
Sa da Vitória,de S.Lázaro,de NS S3 da Graça,cujos érgãos fo
ram concertados em 1636 (AHKP,Imposição do Vinho,L. 15,fl. 246 

(228) - AHMP,idem,L. 10,fl. 289.A oferta atingiu os 40$000. 

(229) - AHMP,Imposição do vinho.L. 7 ,fls. 331v.e 333 e L. 6,fl. 290v. 

(230) - AHMP,idem,L.4,fl. 271 e L„9,fl. 284v. 

(231) - AHMP,idem,L. 3»fl» 3°5.0 contrato da escultura foi celebrado com 
João Moreira,imaginário,em 1622 e aparece transcrito em BASTO, 
A. de Magalhães,Apontamentos para um Dicionário... 

(232) - AHMP,Próprias,L.4,fl. l62v 

(233) - AHMP,Imposição do Vinho,L.4,f1. 273 

(234) - AHMP,ibidem. 
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TERCEIRA PARTE 

0 M U N I C Í P I O E O P O D E R C E N T R A L 



CAPITULO I 
-1077-

AUTONOMIA MUNICIPAL E CENTRALIZAÇÃO DO PODER 

1 - A perspectiva dos historiadores e questões que suscita 

1.,1-Os historiadores que se têm debruçado sobre o desenvolvimento do 
absolutismo monárquico defendem quase unanimemente que uma das suas ma
nifestações mais assinaláveis consistiu na eliminação ou atenuação dos 
poderes intermédios e,mais especificamente na domesticação das autono
mias municipais as quais gradualmente, embora com recuos, foram tutela
das pelo Rei. 

Em França, segundo Roger Chartier, o facto mais importante na his
tória das instituições municipais seiscentistas terá sido, de longe, o 
domínio que sobre elas exerceu o poder realSH intervenção centralizado
ra manifestou-se aí de diversas formas: controlo das eleições para os 
5rgãos administrativos, vigilância sobre as actividades dos grupos elei
tos, desmembramento das atribuições financeiras e judiciais,(2) trans
formação do cargo de maire em ofício venal, fiscalização e subordinação 
da actividade governativa municipal aos Intendentes. ( J>) 

Apesar da resistência oferecida pelas cidades que, na perspectiva 
de Jacques Ellul tiveram hipóteses de se oporem eficazmente à centra
lização ( if), a administração municipal efectuava-se cada vez mais a 
partir de Paris e depois de Versalhes. 

Era Espanha, nomeadamente em Castela,a evolução não terá sido mui
to diversa, A intervenção do Estado centralizador no interior do municí
pio fez-se sentir através da venda de cargos de gestão municipal por par
te da Coroa,através do desmembramento territorial, diminuindo a área dos 
municípios e sobretudo através do reforço do poder dos Corregedores,(5) 
os quais lograram dominar os conselhos municipais e suplantar a sua au
toridade e atribuições. ( 6) 

Posição divergente foi a defendida em 1976 pelo historiador de lín
gua inglesa I.A.A. Thompson o qual, tendo estudado fundamentalmente a 
administração militar em Castela durante os reinados de Filipe II e Fi
lipe III concluiu que, s e relativamente ao início do governo do Rei Pru
dente se pode falar de centralismo burocrático e autoritarismo real,tal 
política começou a mudar a partir dos anos 80 do século XVI, tornando-se 
evidente a alteração de rumo no início dos anos trinta do seguinte. A 
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provincialização e a adopção do sistema de "asiento" ria administração 
militar, apoiada em direitos monopolistas e imunidades fiscais e judi
ciais concedidas ao assentista contrariavam frontalmente o ideal de 
uma monarquia unificada, mesmo que a burocracia centralizada não dei
xasse de se desenvolver. Thompson afirma mesmo que no tempo de Carlos II 
se chegou a uma situação em que o verdadeiro poder havia sido devolvido 
directamente às cidades e municípios individuais. ( 7) 

Por outro lado, entre nós, o Professor Borges de Macedo defendeu 
que "durante a ocupação espanhola se verificou um aumento de influência 
das instituições locais portuguesas e um aumento da influência local das 
camadas privilegiadas".( 3) 

1.2 - A questão que este excurso nos suscita de imediato é se, durante o 
período aqui estudado se detecta na Administração Municipal do Reino au
mento de influência e revigoramento das instituições concelhias e se os 
Concelhos recuperaram alguma parte da autonomia municipal de outrora e 
em que aspectos. 

0 problema ultrapassa o âmbito particular e restrito da nossa ci
dade e diz respeito à dialéctica alargada entre dois opostos:a tradição 
municipal autonómica e autosuficiente ( 9) de raiz medieval e as exigên
cias do Estado moderno, tendentes à concentração de meios e à unificação 
e centralização do poder que caracterizam o absolutismo monárquico em 
desenvolvimento. 

Ora o Rei, desde cedo , conseguiu impor aos municípios os seus a-
gentes e funcionários que, depressa, lograram superintender na adminis
tração municipal: os Juízes de Fora e os Corregedores e Provedores. 

Outro avanço significativo da tutela imposta pelo Monarca aos mu
nicípios está, sem dúvida, no modo de nomeação dos autarcas: a pauta de
finitiva com os seus nomes não era elaborada localmente mas feita em Lis
boa. Não adianta muito afirmar que as personalidades nomeadas pelo Rei 
eram de eleição local: efectivamente o que está em causa ê o controlo que 
o acto de nomeação régia supõe.(10) 

1.3 - Durante o período filipino ou parte dele ter-se-á modificado o sis
tema de forma favorável às pretensões autonómicas dos Concelhos? 

Nao cremos. .Antes de nos debruçarmos sobre o caso do Porto que nos 
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interessa especialmente,detenhamo-nos noutros Goncelhos. Assim, em Viseu, 
ao declinar o primeiro quartel do século XVII,verifica-se "um maior e 
mais ostensivo predomínio do juiz de fora". (11) Isto é, os poderes dos 
Vereadores e outros oficiais de raiz local diminuíam em favor do agente 
régio que, no fundo, o Juiz de Fora era, como veremos à frente,E em Lis
boa, numa alegação da Câmara produzida em l602 declara-se textualmente 
que "a camará d'esta cidade tem hoje poderes mais restrictos do que an
tigamente teve, porque antes de S. Magestade entrar,.-n» estes reinos, e dar 
á camará novo regimento da vereação faziam mercês, quitas e esperas,o 
que hoje não podem por lhes ser prohibido por capitulo do novo regimen-
to"(l2-).0ra o regimento em causa era de JO de Junho de 1591 e os Vereado
res letrados por ele exigidos dependiam de nomeação régia, sem interfe
rência da Câmara ou dos cidadãos lisboetas.(13) 

Citemos ainda o exemplo da Câmara de Caminha: em Maio de 1617, o 
Rei mandou proceder contra a mesma por lá se continuar a cobrar uma Im
posição, depois de expirado o prazo para que fora concedida. As instru
ções do soberano ao Desembargo do Paço orientam os Desembargadores no 
sentido de punir exemplarmente o abuso "de maneira que não se rossa ou
tra vez intentar uma introdução tão prejudicial ao governo". (IA- ) 

2 - 0 Porto e a questão da autonomia municipal 

Debruçemo-nos sobre o caso do Porto. Pode ou não falar-se aqui de 
"devolução" da autonomia municipal? 

Antes de mais devemos precisar o conteúdo das palavras que utiliza
mos. Entendemos por autonomia municipal o livre exercício dos poderes 
tradicionais sem interferências asfixiantes e restringentes, directas ou 
indirectas,do poder central. 

Quais eram esses poderes? 
Já os enunciamos atrás quando tratamos das atribuições dos Vereado

res. Socorrer-nos-emos, no entanto, da enumeração de Pierre Goubert:^) 
- capacidade eleitoral 
- poder militar 
- poder financeiro 
- poder económico 
- poder administrativo 
- poder policial 
- poder judicial. 
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Ma verdade todos esses poderes foram exercidos pelos oficiais con
celhios. Mas,como veremos à frente,semelhantes atribuições eram também 
cometidas aos funcionários reais nomeados por triénios para funções ad
ministrativo- judiciais na cidade e na região. 

Assim,a capacidade eleitoral,nunca negada de todo,foi restringi
da no que se refere à participação popular já nos fins do século XV (16) 
e era controlada pelas repartições centrais de Madrid as quais se socor
riam dos excelentes préstimos do Corregedor,como atrás ficou amplamente 
demonstrado. 

As atribuições militares que se conservaram debaixo da alçada da 
mamara foram as de eleição de capitães,alferes,sargentos e cabos de es
quadra para as companhias das milícias da Cidade e do Termo.Mas,mesmo 
nesse domínio,a Câmara teve que vencer as pretensões do Capitão-Mor 
quando ele se achava a residir no burgo.A Edilidade coube ainda o efec
tuar o pagamento de algumas remessas de armas mas a iniciativa de as 
adquirir pertenceu ao Poder central.Do mesmo modo,o financiamento das 
operações de prevenção contra a pirataria corria pelos dinheiros públi
cos à guarda da Câmara mas os gastos necessitavam da aprovação régia. 
Acrescente-se que a superintendência da defesa foi confiada repetidamen
te aos Condes de Miranda,Governadores da Relação e ao Conde de Penaguião, 
Capitão-^or,em prejuízo da governança municipal.e sob protesto dos Verea
dores.Podemos afirmar,pois,que,noste domínio,o Poder central conferiu 
poderes de mando e comando não ao Município mas à nobreza titulada,da 
confiança política do Monarca. 

No tocante ao poder financeiro,a evolução que se constata ê no 
sentido de esvaziar de conteúdo a autonomia concelhia.Para além do con
trolo exercido pelos Provedores sobre as rendas municipais,outras fis
calizações foram instituídas : em I6O3 os Desembargadores da Relação pas
saram a controlar o Cofre dos Crescimentos das Sisas;em 1620 deu-se a 
mesma oportunidade ao Chanceler da Relação relativamente ao Cofre da 
Imposição dos Vinhos.E as próprias "esmolas" dos rendeiros não escapa
ram â vigilância régia e isto já.a caminho da última década do domínio 
filipino ,( 17) sem que a Câmara,ao que parece,esboçasse qualquer protes
to, (lo ) Onde está a autonomia municipal se nem um ceitil dos dinhei
ros públicos poderia ser gasto pelos Vereadores sem dele terem que prés-
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tar contas? Note-se que até as verbas para a assistência aos pobres 
e para a criação dos enjeitados não podiam ser retiradas dos ^ofres 
sem expressa licença do Rei ! 

Quanto ao poder judicial,ele foi,de facto,exercido pelos Verea
dores nos termos e no modo previstos nas Ordenações Filipinas e Manue
linas. Aqui , porém, há a destacar a presença tutelar do Juiz de Fora ou 
do Juiz de Fora dos Órfãos na ausência ou impedimento do primeiro.Ad
mitimos que,neste domínio,a competência técnica do",funcionSrio régio 
mostrava-se de grande utilidade para a Câmara e para o povo. 

Os prejuízos para a autonomia viriam do estatuto do Juiz de Fora: 
nada do que interessasse à gestão municipal lhe era estranho.Sendo 
um magistrado de carreira,empenhava-se logicamente mais em defender 
os interesses e objectivos do Poder central do que em preservar as li
berdades municipais.Di-lo claramente o juiz Jorge da Silva Mascarenhas 
em l621:»»menistro de sua magestade e asy sogeito as suas ordens e man
dados para os executar e fazer executar".( 19 ) 

Os poderes admnistrativo e policial foram igualmente exercidos 
pela CSmara.A manutenção das calçadas e das praças,o zelo pela limpeza 
publica,o cuidado pelo mantimento da ordem absorveram horas de traba
lho das sucessivas equipas de Vereadores e almotacés. 

Do mesmo modo,era à Câmara que competia nomear quadrilheiros.Mas 
também aqui a livre iniciativa e independência dos Vereadores eram con
dicionadas pelos Corregedores cujo estatuto lhes conferia poderes de 
superintendência nestas matérias. 

No concernente a ofícios municipais,vimos que muitos eram tradici
onalmente de apresentação da Câmara.Tal ê afirmado claramente acerca 
dos cargos de Escrivão do Concelho,de Escrivão da almotaçaria e de 
uiz dos Órfãos na ausência ou impedimento do titular.(20 )0ra também 

aqui a tendência que se constata é a de espoliar o Município desse pri
vilégio ancestral.Tal atentado ê cometido directamente pela Coroa aue 
reivindica para si a dada dos ofícios (21 )ou mais frequentemente pelo 
Governador da Relação,apoiado nas concessões régias - o que,no fundo, 
vai dar no mesmo:enfraquecimento da competência municipal. 

Ressalve-se,no entanto,no domínio administrativo um aspecto que 
parece nao ter sofrido grande erosao:a capacidade legislativa,de resto 
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rauito restrita por natureza. 
De facto,nao encontramos entraves ao exercício do direito de pro

mulgar acórdãos ou posturas para melhor organização da vida quotidiana 
bem como ao direito de punir os infractores. Todavia,como já foi dito, 
também neste domínio o Corregedor dispunha de capacidade de intervenção 
e fiscalização,podendo revogar posturas julgadas prejudiciais ao bem 
comum. 

Resta-nos analisar o que se passava quanto ao exercício do poder 
económicoAas Vereadores assistia o poder(e o dever,como dissemos) de 
velar pelo abastecimento de géneros alimentares,de fixar preços,de or
ganizar os mercados,de conceder licenças de comércio,de assegurar o 
eficaz funcionamento da almotaçaria,etc. 

A interferência da Admnisi;raçao central , embora raramente ,fez-
-se aqui sentir:por exemplo,em 1587 o rei dispôs-se a publicar uma lei 
que estabelecesse e uniformizasse os preços do cereal.E em I6O5,quando 
se prescreveu o princípio do número fixo de taberneiros,não foi a Câ
mara quem o decretou mas sim o Rei,a pedido desta. E no ano seguinte, 
a Corte enviou directrizes sobre critérios a seguir na fixação do pre
ço dos vinhos.(22) E no que se refere aos Aimotacés,recordem-se as 
intervenções dos Corregedores e dos Juízes de Fora e da própria Rela
ção nas eleições respectivas bem como as provisões reais sobre a sua 
extracção social. 

Devemos,no entanto,acrescentar que,neste campo,nao foi possível 
à Coroa fazer prevalecer e aplicar uniformemente as directrizes conti
das nas provisões.0 perfil social de muitos dos Almotacés eleitos nao 
obedeceu,de facto,às exigências legais. 

Mas a grande ameaça ao prestígio da Almotaçaria municipal vinha 
do facto de o Tribunal da -^elação possuir a sua própria almotaçaria 
que fixava preços diferentes e mais favoráveis para o mesmo produto. 
Ê verdade que se destinava apenas aos funcionários da Instituição.Mas 
depressa se alargou o leque dos consumidores privilegiados. 

A instâncias da Câmara,o Soberano acabou por extingui-la em Março 
de I626,não cedendo às pressões ulteriores dos Desembargadores - o que, 
sem dúvida,constituiu,isso sim,um reconhecimento da supremacia da Câ
mara na gestão económica do burgo.De resto,nao foi apenas nesta conten-
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da que o Monarca decidiu a favor do Senadorcomo vimos,em 162S con
firmou a superintendência da Câmara nos assuntos da Saúde pública e 
em Janeiro de 1626 decretou no mesmo sentido quanto à entidade a quem 
competia autorizar a representação de comédias. 

Estas três concessões em desfavor da Casa do Cível e dos seus Go
vernadores deverão ser entendidas como uma " devolução" de poderes mu
nicipais? Sem dúvida,objectivamente assim I. 

Deveremos situar no mesmo contexto a sentença da Casa da Supli
cação que,em I628-I63O,colocava o Couto de Leça e a Honra de Rebordões 
sob a jurisdição da Câmara,em prejuízo do poderoso Balio Frei Luís Al
vares de Távora e ainda a sentença de 1629 proferida pelo Juiz da Co
roa na Relação na qual se declarava que a jurisdição sobre o Couto de 
Roriz não pertencia aos Jesuítas de Braga mas à Câmara do Porto? 

A sincronia destas diversas ocorrências não pode deixar de se 
nos impor,ainda que os canais de decisão tenham sido diferentes. Se a 
elas juntarmos o facto de entre 1631 e I635 se ter mantido â frente 
do Município a mesma equipa de Vereadores,deveremos concluir que se as
siste,no Porto,por esta altura a um aumento de influência das institui
ções locais e a um abrandar do centralismo burocrático? 

Vejamos: a recuperação da jurisdição sobre os Coutos referidos 
nao se obteve contra os interesses ou em prejuízo da Coroa.Muito ao 
contrário,são os agentes do Rei que a nível da Comarca e a nível de 
Juízes e Procuradores da Coroa dinamizam todo o processo.Neste caso 
como dissemos,coincidem os interesses da C o r o a e os da Câmara. Quem 
sai desfavorecido sao os senhores eclesiásticos em ambos os casos. 

E o facto de a mesma equipa de Vereadores se conservar anos se
guidos na chefia dos negácios municipais,isso não significa afirma
ção do poder local mas,ao contrário,vontade real de não alterar um 
status quo que,por qualquer razão é favorável aos sus objectivos. 
Quando muito significará aumento de influência das pessoas em causa, 
os Vereadores, e não da Instituição em si mesma.Aliás,por essa altura, 
o ascendente nítido do Conde de Penaguião sobre a Câmara no concernen
te à defesa da cidade mostra oue.nos assuntos essenciais,a primazia 
não era dada à Edilidade.( 23 ) 

E quanfio às três concessões acima noticiadas,parece-nos que mais 
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que ampliar os poderes da Câmara ao nei interessava captar a boa vonta
de dos Vereadores para os contributos especiais que lhes estava solici
tando para socorro da India e do Brasil. 

0 aspecto mais significativo em termos de oposição regional às de
terminações do Governo central deverá estar,quanto a nós,no facto de, 
em l6l9,a Câmara ter resistido com êxito,à tentativa de fazer cobrar 
directamente na Alfândega a sisa de entrada dos açúcares,provenientes 
do Brasil.A contestação ao alvará régio não se limitou à elaboração de 
relatórios e alegações sobre as objecções do Senado e da Cidade à sua 
justeza e aplicabilidade. A Câmara utilizou a via judicial para obs
tar à execução do diploma e foi exactamente a sentença do Conselho da 
Fazenda que,em nome do Rei,ordenou ao Juiz da Alfândega do Porto que 
suspendesse a mesma execução.(?h) 

Como se diria em linguagem hodierna,o acórdão do dito Conselho 
constituiu uma vitória para os interesses locais contra as conveniên
cias e propósitos da AdministraçSo central e como tal deve ser realça
do.No mesmo sentido deve ser entendida a anulação,em l605,pela mesma 
via judicial,da carta régia que instituía e provia o cargo de Escri
vão das guias dos portos secos.(25) 

Devemos juntar-lhes ainda a sentença da Casa da Suplicação que, 
em I6l7,reconhecia à Câmara o direito de provimento do ofício de cor
rector de mercadorias.( 26) 

Atente-se na circunstância de estas ocorrências se situarem to
das no reinado de Filipe III.Deverão ser interpretadas como concessões 
a Câmara e à Cidade ou antes como sinal de independência do poder ju
dicial? 

Como quer que seja, tal poder é exercido em nome do Rei e,por isso, 
os Tribunais reconhecem e confirmam o privilégio municipal no campo es
pecífico balizado pelas palavras das Sentenças. 

Mas não exageremos o significado e o alcance destas "vitórias".S 
que outras ocorrências apontam no sentido oposto.Por exemplo,em 1592, 
Fili-Pe II venceu as resistências que se opunham ao restabelecimento 
dos portos secos, Em Set;mbro de l600 os Vereadores foram obrigados 
a comparecer à tomada de posse do Conde de Penaguião como alcaide-mor 
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e capitao-mor da ^idade sob gravíssimas penas a saber:prisão imedia
ta acumulada com 1000 cruzados de multa e 5 anos de degredo para Ango
la e inabilitação definitiva para qualquer cargo público.(27) Esta te
rá sido a situação em que o ^oder central se mostrou mais autoritá
rio.Na sequência destes incidentes,em 1602,com igual determinação e 
força foi vencida a resistência dos Vereadores a entregarem as chaves 
das portas da ^idade ao Conde de Tarouca,nomeado provisoriamente capi
tao-mor contra as "liberdades municipais". 

E em 1621,já depois da morte de Filipe III m as no seguimento de 
um processo iniciado antes,os oficiais da Câmara foram obrigados a ce
der nao s6 quanto ao pagamento de armas para cuja aquisição não tinham 
dado o seu acordo mas também no referente à recolha dos dinheiros do 
Cofre dos Sobejos das ^isas por parte do Conde Governador e à questão 
da noaeação interina do cargo de -^scrivão da Câmara:"não deveis repli
car tantas vezes e por nenhum caso impedireis ao Conde Governador a 
execução do que se lhe tem ordenado nem tão pouco a Pantaleão de Fi-
gueiroa tomar posse da serventia do officio de Escrivão dessa Camará 
de que esta provido por oue assy o hey por bem sem embargo das duvidas 
que se vos offerecerão" ( 28 ) 

Finalmente,em I638,ainda que precariamente a Administração cen
tral logrou impor a recolha do real de água e o aumento do cabeção das 
sisas. 

3 - Conclusão 
Do exposto parece poder concluir-se que durante os sessenta anos 

de dominação filipina se acentuou a tendência anterior para a afirmação 
do poder real. Não se devolveram ao Porto as antigas liberdades, muito 
ersbora os tribunais e a própria Coroa tenham reconhecido e confirmado 
alguns privilégios. 

Mas se a autonomia municipal não saiu reforçada, tal não se pode 
afirmar acerca dos poderes intermédios entre a Coroa e o Município.Nes
se aspecto, a mudança da Casa do Cível para o Porto, em I582, não si
gnificou apenas a descentralização das instituições superiores de Jus
tiça. 0 Governador da Relação cedo se converteu em fiel e diligente pon
to de apoio e em excelente colaborador da acção e dos objectivos régios. 
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Através dele, repetidanente a vontade real foi imposta à Carrara e aos 
Vereadores. Por isso, a instalação da Casa da Relação na cidade do Por
to foi ura facto novo e cheio de consequências para a Administração Mu
nicipal do Concelho e do seu Termo e provavelmente para toda a região 
colocada sob a alçada do Governador, cuja acção autoritária foi secun
dada pelo Chanceler e por alguns Desembargadores. Recorde-se, no entan
to, que depois do 1Ô25»aparecem sinais de atenuação dos poderes confe
ridos pelo Monarca ao Governador da Relação o que redundou em provei
to do poder camarário. 

Outros poderes intermédios foram intérpretes e executores da tu
tela imposta ao município. Destacaremos o Corregedor e Provedor da Co
marca e o Juiz de Fora. 

Sobre cada uma destas instituições incidirá a nossa atenção nas 
folhas seguintes. 
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OS PODERES INTERMÉDIOS ENTRE A COROA E O MUNICÍPIO 

A) O GOVERNADOR DA CASA DA RELAÇÃO 

I- A criação da Relação e Casa do Porto e sua integração nun vasto 
plano de reforma judicial 

Desde tempos recuados, os dois principais '-"-'ribunais do Reino (Ca
sa da Suplicação e Casa do Civel) haviam-se fixado em Lisboa (1) tornan-
do-se difícil o acesso às instâncias superiores de justiça àqueles que 
vivessem longe da capital.Apelar de uma sentença dada por un Juiz de Eora 
ou por um Corregedor das Comarcas longínquas tornava-se impossível pela 
despesa a que obrigava.Deste modo,a força dos poderosos sobrepunha-se à 
razão dos oprimidos,ofendendo-se gravemente a justiça,à mingua de meios 
adequados. 

Nao admira,pois,que a descentralização dos Tribunais Superiores 
fosse uma aspiração das populações das cidades e vilas distantes da Cor
te.Assim,nas Cortes de Torres vedras de I525 e nas de Évora de 153.5, já 
depois de promulgadas as Ordenações Manuelinas,os Procuradores dos Con
celhos do porto,Braga,Viseu,Lanego,Guarda,bragança,Covilhã,Guimarães, 
Trancoso,Ponte de Lima,Viana e monção (2)solicitaram ao Lei que crias
se nova Casa do desembargo numa daquelas Comarcas.E nas Cortes de Tomar 
de I58I,uma vez mais os povos de Entre-Douro-e-Minho e '-í-rás-os-Montes 
apresentaram o pedido ao Soberano,sugerindo que a Instituição se criasse 
no Porto.(3) 

Mas o problema nao era apenas a centralização excessiva dos tribu
nais. A balança da justiça era demasiado pesada e às vezes até descali-
brada,necessitando de reestruturação profunda. 

0 Rei castelhano nao o ignorava e,por isso,desde a primeira hora 
encarou a sério a reforma da justiça em Portugal.Prova-o abundante docu
mentação oue vários investigadores e nós próprios compulsámos no Arauivo 
Geral de Simancas.(^f) 

Constatando que no Reino "no se administra ni executa la justicia 
civil ni criminal con la rectitud,libertad y brevedad que se requière", 
o Soberano recém-jurado escreve ao Bispo de Leiria e ordena-lhe nue se 
junte com o Chanceler-J-or,Paulo Afonso,Pedro Barbosa e -ourenço Correia 
e os cinco reunidos apontem as causas do mal e tentem descobrir o melhor 
caminho para que se "haga y administre Justicia a todos con ygualdad".(?) 
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Es ta "Junta da Justiça de Portugal" deve ter começado a trabalhar nos 
fins de Setembro de 158l,agregando-se a ela Rodrigo Vasquez e Vilafanha 
por ordem de D.Cristóvão de iioura que a apoiava discretamente. (6) 

0 ritmo dos trabalhos era,porém,muito lento e ao fim de 8 dias na
da se tinha, adiantado. (7) 0 facto foi denunciado por Rodrigo Vasquez em 
relatório ao Rei,o qual logo o enviou a D.Cristóvão de "oura e ao Conde 
de Portalegre para que cada um emitisse seu parecer.Ambos respondem com 
algum pormenor,sendo pouco lisonjeira para os Juizes portugueses a apre
ciação de D.Cristóvão de oura que os acusa de serem inclinados a não 
fazer justiça.(8) 

0 rei mostrava grande empenho na reestruturação e,segundo ele pró
prio confessa em Janeiro de 1582,dava prioridade aos papeis sobre a Admi
nistração da Justiça em Portugal preterindo outros que lhe chegavam de 
Madrid,da Flandres,de França e da Inglaterra.(9)Analisava os pontos de 
vista dos conselheiros e fornecia sugestões à Junta,obrigando-a a debru-
çar-se sobre elas.Vale a pena dar a conhecer as hipóteses por ele avan
çadas,pois elas,independentemente da sua validade,constituem a prova de 
que o Monarca se interessou pelo país que acabara de conquistar*Ei-las: 

12 - Permanecer a Casa do Cível em Lisboa,mantendo-se o Presiden
te com o título de Governador. 

2Q - Criar-se,nesse caso,mais dois Tribunais Superiores em Coimbra 
e em Évora,supostamente as principais cidades do Reino depois da capital. 

30 _ Aumento dos poderes judiciais dos Corregedores e Juízes de Fo
ra. 

40- Lançamento em portugal da polícia rural castelhana,conhecida 
pelo nome de "Hermandad". 

5o- -Reflexão e descoberta dos melhores modos de punir com severida
de as blasfémias,vicio muito vulgarizado que o Rei católico se sentia 
na obrigação de reprimir.(10) 

Como se vê,a criação da Relação e C a s a do ^orto não constituía mais 
que um segmento hipotético de um vasto programa de reformas judiciais 
concretizado na promulgação da chamada "reformação das Justiças" datada de 
27 de Julho de I582 a qual ao longo de 65 artigos reajusta as diversas 
instituições de justiça e fornece normas práticas para o julgamento e 
apreciação rápida dos delitos mais comuns.(11) 
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Tal plano haveria do culminar com a publicação das Ordenações Fi
lipinas ,aprovadas em 1595 e publicadas era 1603.(12) 

Postas eia discussão aquelas sugestões,pareceu à Junta que se deviam 
manter os dois tribunais Superiores em Beja e no lJorto,de acordo com um 
projecto inicialmente proposto (pela Junta?).0 motivo da rejeição de Évo
ra e Coimbra era que estas duas cidades,principalmente a primeira,não po
diam ser retiradas da jurisdição da Casa da Suplicação sem lesão grave 
do prestígio desta. 

Todavia,ao °onde de Portalegre parecia correcto instalar o Tribunal 
na cidade do ^ondego pois,desse modo,podia aliar-se o estudo teórico das 
leis à prática da magistratura e da advocacia. 

Do mesmo modo,foi julgada inconveniente pela Junta a manutenção em 
Lisboa da Casa do Uivei,nao parecendo tao estranha a proposta de se fun
daria capital,um novo Tribunal igual aos outros dois que se planeavam. 

A sugestão de lançar ei.i Portugal a Hermandad não colheu grandes a-
poios e opinou-se quo se mandassem executar as lois existentes contra as 
blasfémias.(13) 

Os debates sobre a reorganização dos Tribunais prosseguiram.A hie
rarquização dos mesnos não oferecia dúvidas, sendo esto o escalonamento: 

12 - Desembargo do Paço 
2Q - Casa da .Suplicação 
3Q - Casa do Cível(l^l) 

Mas subsistia a discussão sobre o local (ou locais) de instalação do ter
ceiro instituto. 

Quando 6 nue se decidiu a sua criação no Porto? 
Possuímos muitos documentos sobre o evoluir das discussões até ao 

seu estabelecimento na nor-s a ci 'ade mas a maior parte dolor, infelizmente 
nao se acham datados. De qualquer modo, aí pc:Los fins de i arco, princí
pios de Abril de 15Ô2, a Junta tomou a resolução do propor ao Rei a desis
tência da fundação do Tribunal de Beja, optando antes pela nomeação de um 
Corregedor encolhido de entre os Desembargadores da Casa da Suplicação, 
pessoa de confiança e com alçada apropriada à sua posição no carreira da 
í-ía gi s t r a t u r a. 

Na mesma altura, propôs-se ao monarca a ordenação de "hua casa e 
Relação na cidade do Porto onde todas as causas crimes do distrito que se 
lhe assignar fenoção de todo, como feneçião na dita Casa do Civel e as 
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civeis de bens de rais ate contia de oitentc mil reis e de bens moveis 
ate cera mil reis"(15)No mesmo documento, propunha-se que a sua jurisdi
ção devia abranger as Comarcas de Entre-Douro-e-Minho, Trás-os-Montes, 
Beira e Riba de Coa, com limitação de alguns lugares da Comarca da Bei
ra a declarar no regimento respectivo. Aconselhava-se ainda o Rei a no
mear um Presidente (não se fala de Governador) que fosse "cabeça da di
ta Gasa e governo delia". 

Outras matérias de reforma judicial são consideradas neste longo 
parecer,tais como acolhimento e protecção a malfeitores por parte dos 
poderosos, brevidade da soltura e do correr da folha aos presos, cita
ção de parentes, criação da ílermandad (de novo desaconselhada), alçada 
dos Corregedores (a ciual não devia ser aumentada mais do nue a declara
da no Regimento novo). 

Refira-se que quanto à alçada dos Corregedores, Rodrigo Vasquez 
entendia que se nomeassem como titulares de algumas Comarcas 6 ou 7 De
sembargadores, com retenção do seu honroso oficio, os quais haviam de 
levar comissão secreta para inquirir com diligência sobre os rebeldes 
de sua circunscrição e conhecer as suas culpas politicas breve e suma
riamente sem apelo nem agravo, não se pronunciando sentença final sem 
a submeter ao Rei.(l6) 

Terá sido dada execução a esta sugestão maquiavilica? Gaianto ao 
Porto a resposta parece-nos negativa. Mas desconhecemos a nomeação dos 
dois Corregedores que serviram logo ap5s a conquista de Portugal. 

As conclusões d* Junta foram submetidas ao Conde de Portalegre, 
Mordorao-Mor da Casa Real.Este, embora preferisse que Beja fosse dotada 
do tal Tribunal, não quis contrariar o parecer da mesma Junta.Lias, bom 
observador politico, aconselhou que se evitasse usar "bocablos odiosos" 
tais como extinção da Casa do Civel e criação da do Porto e que todas 
as resoluções se mantivessem em segredo até se decretar a nova funda<-
ção.(17) 

Alguns problemas careciam de resposta rápida: assim, a elaboração 
do Regimento, a definição do número de oficiais do quadro de cada uma 
das categorias, fixação de critérios de recrutamento, excluindo de pre
ferência os Magistrados naturais de Entre-Douro-e-ííinho entre os quais o 
Conde de Portalegre citava António Cerqueira, Rui de Sousa, Gaspar Pes
soa e António Sanches Brandão. 
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Discutiu-se ainda qual o título a dar ao chefe hierárquico da Re
lação e °asa do Porto (Governador ou Presidente) e quem deveria ocupar 
o posto.A questão da nomeação estava ainda por resolver em k de Agosto 
de I582 (l8) já depois de ter sido aprovado o decreto da criação do Tri
bunal.0 falecimento de D.Rodrigo de Meneses,Governador da Casa do Cível 
de Lisboa deve ter facilitado as coisas neste particular. 

A lei e regimento da fundação da Casa do Porto tem a data de 27 de 
Julho de I582,mas a sua publicação não se terá efectuado antes de 26 de 
Outubro do mesmo ano.(19) 

De qualquer modo,o Rei por carta de 12 de Setembro de I582 avisava 
oficialmente o Corregedor do Porto da sua resolução de mudar para esta 
cidade a Casa do Cível.Cora essa vinha outra carta régia dirigida ao Juiz, 
Vereadores e Procurador da Cidade de cuja entrega o Monarca encarregava 
o Magistrado.(20) 

A missiva endereçada à Câmara merece alguma atenção pelo ton eufó
rico que o Rei utiliza,exultando pela oportunidade de "tirar opressão, 
trabalho e despesa" aos moradores da cidade e do -"-'ermo e das Comarcas 
circunvizinhas e pelo ensejo de enobrecer ainda mais o velho burgo. 

No mesmo documento dá-se conhecimento ao Senado de que o dia da che 
gada dos desembargadores e mais oficiais se havia aprazado para 3 de No
vembro.A Edilidade caberia encontrar o lugar mais conveniente para o des
pacho da Relação,sugerindo o Rei que,para começar,se lhes facilitasse a 
própria C a s a <ja câmara. 

A utilização dos Paços do Concelho mantém-se ainda viva na mente re 
ai como recurso de ocasião na carta de 21 de Outubro,endereçada à Câmara. 
Nela,o Soberano volta a insistir no dia 3 de Novembro como data de aber
tura do tribunal.(21) 

Mas as coisas atrazaram-se por diversos motivos:por um lado,as ins
talações dos Paços do Concelho não eram suficientes.Por isso alguém se 
lembrou de sugerir ao Rei a utilização da Casa do Despacho da Misericór
dia. Aquele , desejando que o Tribunal se instalasse tão depressa quanto 
possível,acolheu bem a sugestão e escreveu de imediato à Confraria a so
licitar a cedência dos seus cómodos.A deslocação a Lisboa d^ Provedor 
Diogo Leite de Azevedo terá convencido o Rei da inconveniência do projec
to pelo que,por carta de 1 7 de Dezembro desistiu dele (22)permanecendo 
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de pó a ideia inicial de utilizar os Paeon do ^oncelho cuja sala foi,de 
facto,a primeira sede da Relação.Mas depressa se encontrou sítio nais 
adequado e espaçoso para as audiências:o próprio Palacete da família de 
ûiogo L0pes de Sousa,em cujos membros andou a propriedade do ofício de 
Governador da mesma.(23) 

Por outro lado (e esta razão pode até antepor-se à primeira) os Ve
readores não acolheram a notícia do novo Instituto com entusiasmo,antes 
lhe puseram reservas desde a primeira hora.No fundo ê o mesmo espírito 
dos cidadãos seus antepassados nao muito distantes que se recusavam a 
aceitar a instalação de fidalgos poderosos na cidade. 

0 Rei nao igorava as objecções do Senado municipal.S o que se depre
ende da carta que dirigiu ao Prior do Mosteiro de S.João Evangelista (Lói
os) em 17 de Setembro.Não possuímos esse texto mas pela resposta do Fra
de,datada de 23 do mesmo mês e escrita em castelhano,não é difícil con
cluir que Filipe II o encarregara de parlamentar com o Bispo e o Correge
dor no sentido de "poner en razon por este camino a los de la camará".(24) 

Nas suas informações,o Prior não esconde a atitude hostil de alguns 
cidadãos mas explica-a como procedendo de "respectos y intereses particu
lares". E acrescenta que o ^ovo e toda a Comarca desejam a nova Instituição 
pelos benefícios que dela esperavam. Quanto aos Vereadores objectavam a 
que a Casa utilizasse os Paços do doncelho e propunham que se socorresse 
do lugar onde estava instalada a infantaria a qual,para o efeito,abandona
ria o local. 

No fim da carta,pelo seu próprio punho,o Prior acrescenta um post-
-scriptum que aclara alguns receios dos moradores talvez inesperados :"es
tos de la ciudad estan muy temerosos asi dei presidente que vossa Mages-
tade ade poner aqui como de los dei consejo por que dizen que si son an-
tonistas ande azéries muchas moléstias e pesares..," 

Mas os medos terão sido dissipados com a nomeação interina de Pêro 
Guedes,por alvará que deve ser anterior a 8 de Novembro de l582,pois 
nessa data,era carta do Hei à Misericórdia,ele é dado como Governador.(25) 
A posse deve ter-se verificado em 4 de Janeiro de is83,dia da primeira 
sessão do novo 'J-Vibunal. (26 ) 

Quanto aos Vereadores,o Rei achou por bem recomendar-lhes que aco
lhessem dignamente o Governador.Desembargadores e mais Oficiais,receben-
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do-os fora da cidade como se costumava com as altas personalidades e 
lhes dessem todo o apoio.(27) 

Mas os homens da governança sabiam que as liberdades e privilégios 
ancestrais da cidade corriam sérios riscos com a invasão de tão qualifi
cados e numerosos funcionários.As tentacSes de intromissão e controlo da 
vida municipal seriam inevitáveis.Alguns receariam até que a própria fei
ção da cidade se alterasse. 

Nao admira,pois,que tentassem corn todas as forças a sua transferen
cia para outro lugar.(2o) 

2-0 Governador da Relação e a Administração da Cidade 

Nao é nosso objectivo estudar o funcionamento interno da Relação 
do Porto (29)ner.i as vicissitudes da sua existência. (30)Tão pouco estuda
remos o perfil,a extracção social e o "Cursus honorum" dos muitos Desem
bargadores que nela serviram.A prestigiosa e respeitada instituição bem 
merece tal trabalho. 

A nós,aqui e agora,importa-nos estabelecer a relação hierárquica 
entre o Governador da Relação e o Senado municipal bem como determinar 
as zonas de sobreposição de poderes entre a Relação e a Câmara. 

A leitura das Ordenações Filipinas poderá levar-nos a supor que não 
havia qualquer ligação orgânica entre os dois poderes.Tirando a atribui
ção da almotaçaria-mor ao Corregedor dos Feitos Cíveisíjl),nada mais nos 
títulos referentes à Casa do Rorto nos sugere qualquer aproximação entre 
a Câmara e a Relação.Tratar-se-á,portanto,de dois poderes paralelos,dis
tintos e independentes? 

Já afirmámos que,na época moderna,uma das características das ins-
tuiçoes ê a ausência de definição clara dos poderes de cada uma e a con
sequente sobreposição de uma e outras.(32) Tal constatação é-nos confirma
da pelo estudo das atribuições do Corregedor,Provedor e Juiz de Fora,co-

veremos.Oficiais exclusivamente judiciais dificilmente os encontrare-mo 
mos 

Assim sendo,é natural que o G0vernador da Relação e Casa do Rorto 
nao se limitasse a ser apenas Presidente do tribunal.Os da governança sa
biam disso e^daí a sua atitude de reserva e desconfiança,ao nível insti
tucional e nao forçosamente ao nível das relaçSes pessoais. Por outro la
do,o perfil de Governador tal como é definido nas ^ r d e n a ç 5 e s p r e s s u p 5 e a 
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vontade de o Rei lhe alargar as competências. 
Com efeito,a exigência de ser pessoa letrada era das últimas a ser 

considerada e,mesmo assim,não como imposição mas como dado preferencial. 
Fundamentalmente o que se exigia era o seguinte: ^3) 

-limpeza de sangue ; 
-fidalguia principal; 
-costumes irrepreensíveis; 
-consciência sã; 
-naturalidade portuguesa. 

Ora,durante os primeiros 60 anos de funcionamento,os Governadores 
da Relação foram fidalgos de alta estirpe,parentes de Diogo Lopes de Sou
sa, um dos Governadores do Reino após a morte de D.Henrique,mas nenhum de
les era graduado pela Universidade. (J>h) 

Segundo as ordenações,nos impedimentos e ausências dos Governadores 
serviriam o Chanceler ou o Desembargador dos Agravos mais antigo.(35) 
Assim aconteceu por períodos longos com o Doutor António Cabral (que veio 
a ser Desembargador do Paço),o Doutor Baltasar Pinto Pereira,o Doutor 
Jorge Correia de Lacerda,o Doutor Lourenço Coelho Leitão.Ao menos nesses 
tempos,a Casa possuiu presidente letrado. 

0 Governador era,pois, um fidalgo principal,da confiança do Rei,o 
qual,por provisoes particulares,lhe confiava poderes e missões que iam 
muito para além dos limites fixados pelas Ordenações e pelo seu Regimen
to. 

Por exemplo,recorde-mo-lo,em 1590 ê Henrique de Sousa,Governador, 
quem estimula o Procurador da C i d a d e a a u e s e achasse remédio para resol
ver o problema dos pobres que acorriam à cidade.(36)Seu filho procedeu do 
mesmo modo em 16U.(37)E em 1Ô32 o Governador realizava um serviço que 
pouco tinha a ver com a esfera judicial:quinzenalmente faria a relação 
completa dos navios que entravam e saíam da cidade. (38) 

Por isso,podemos afirmar que o Governador da G a s a d o P o r t o p r o c e d e u 

quase sempre como se fosse Governador do Porto,sobrepondo-se e impondo-se 
aos Corregedores,ao Governo municipal e aos vereadores,assumindo a lide
rança de muitas iniciativas e acções que à Câmara pertenceria desencade
ar e sustentar. 

Já o dissemos ao longo das páginas precedentes,era especial nos ca
pítulos dedicados aos serviços municipais.PDr isso,não nos queremos repe-
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tir aqui.Was não poderemos deixar de evocar o sector da saúde do qual à 
Câmara competia a superintendência,contrariada na prática corrente:mui
tas vezes o Governador interferia,dando ordens (desautorizando os Guar_ 
dasiiores) ,coordenando estratégias de protecção,censurando a ligeireza 
e permissividade dos Vereadores no tocante à montagem da prevenção con
tra o contágio pestífero. 

Outro tanto se passava no campo da defesa militar da cidade e do 
'■L'ermo.A liderança e a supremacia do Governador, sancionadas pelo Rei, con
trariavam os privilégios antigos da governança,desgostavam os Vereadores 
e criavam tensões institucionais.0 Governador,concretamente Diogo Lopes 
de Sousa,nao o ignorava.Então,para nao ferir susceptibilidades,deixava 
que os Vereadores chefiassem as operações,mas só depois de se comprome
terem perante si próprio a velar com zelo e eficácia.(39) 

Diplomata e inteligente,nestas circunstâncias mais que um Presiden
te do ïribunal mostravase um verdadeiro GOVernador da cidade e da regi
ão. 

Mesmo assim,os conflitos de jurisdição foram inevitáveis : quando em 
fins de Agosto de 1625 o Conde de Miranda quis recolher e guardar as cha
ves das Portas,Vereadores e Procurador da Cidade recusaramse a enbregá
las,excepto se para tal lhes fosse mostrada ordem real expressa.A régia 
vontade demorou 2 meses a chegar mas chegou. (*fO)E o Conde pode conservar 
as chaves cerca de 9 meses. 

E quando o Vereador Rodrigo Homem Carneiro quis ausentarse pa

ra banhos,nas Caldas,não o pôde fazer sem primeiro ter obtido autoriza
ção precisamente junto do Governador.(4l)Embora as circunstancias fossem 
excepcionais,o facto não deixa de ser sugestivo0 

A outros domínios se estendeu a preponderância do Governador,exer
cida pessoalmente ou através de seus alegados da Relação:haja em vista 
o modo como se processava a fiscalização das contas do Cofre dos Cresci
mentos e da Imposição do Vinho.Recordemos ainda as tentativas para cha
mar a si a nomeação interina de funcionários municipais e a vontade,ex
pressa repetidamente, de fiscalizar a eleição dos almotacés. 

Aceitavam os Vereadores a superioridade hierárquica do Governador? 
E evidente que eles não ignoravam o apoio que este' recebia da Cor

te e que tal apoio se concretizava em provisões às quais não poderiam 
desobedecer.Mesmo assim,como veremos,resistiram quanto puderam,nomeada
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mente quando o que estava en jogo eram matérias concernentes às liberda
des e privilégios tradicionais. 

Que tipo de relaçSes encontramos entre o Governador e o Senado Mu
nicipal? 

S arriscado generalizar pois o tipo de relaçSes entre instituições 
diversas e concorrentes depende muito das circunstâncias e ânimo das pes
soas que as dirigem. 

Neste caso diremos que,não obstante as reservas e a desconfiança de 
fundo por parte da Câmara,as relaçSes se iniciaram por atitudes de mútua 
cortesia,bem demonstrada no seguinte facto:em l5S4,o Tribunal havia man
dado prender na cadeia pública,por culpas provadas,o cidadão Álvaro Mon
teiro. Mas,tratando-se de um cidadão,a Câmara lembrou ao Governador que 
se lhe devia guardar o privilegio de menagem em virtude do qual o delin
quente devia ser aprisionado na sua própria casa. 

Ora o Governador resolveu não sô satisfazer o pedido da Câmara como 
até ultrapassá-lo,libertando o sentenciado. 

0 Senado correspondeu à gentileza,agradecendo-a e colocando-se ao 
inteiro dispor do Governadore dos Ministros.(kz) 

A relativa harmonia traduzia-se mais na circunstância de os Verea
dores não objectarem a comparecer na residência do Fidalgo quando se tra
tava de deliberar em conjunto acerca de assuntos atinentes ao bem comum. 

Porém os conflitos de competência,as queixas do ^enado contra os Mi
nistros da Relação que o Rei nem sempre acolhia (*3),oa problemas deri
vados de a C a s a p 0 s s u i r A i m o t a ç a r i a p r 6 p r i a d e v e m t e r c o n t r i b u í d o ãQ^es_ 

sa para tornar formais as relaçSes entre as partes.Talvez seja sinal dis
so o facto de as reuniSes onde tinham que comparecer o Covernador e os 
Vereadores passarem a ter lugar em edifício neutro:num dos -esteiros da 
Cxdade. Aliás,Diogo L o p e s d e S o u s a , 2 c u s a v a_ s e a c o m p a r e c e r n & G â m a r a > a 

menos que o Rei o mandasse expressamente.(kk) Esta atitude contêm implí
cita a convicção da superioridade hierárquica, 

Alguns episódios respigados aqui e além mostram-nos as partes em 
campos opostos: em 1597 o Governador opÔs-se ao embargo das obras do au
mento do C 0i êg i 0 dos Jesuítas,como foi dito.Dois anos depois,mandou sol
tar os mercadores de pão a quem o Juiz e Vereadores haviam dado voz de 
prisão,nas circunstâncias já atrás expostas.(45) Mais tarde,em l6l3 
ameaçou de prisão o ex-vereador e <Wd.-*or da Saúde Paio Correia Pe 
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reira,obrigando-o a desimpedir una nau nue,no exercício legítimo das su
as funções havia embargado.E eh 1625 obstou a aue os Oficiais da Câmara 
derrubassem as pesqueiras que,por alturas de Monchique e do Ouro moles
tavam a navegação.(46) 

Tal.não impediu que a Câmara se mostrasse grata quando para tal ha
via motivo e justificação:! sintomático que em 1628,quando morreu o ve
lho Conde de miranda,Henrique de Sousa,o Senado em sessão à oual com
pareceu o Corregedor,determinou promover um ofício de nove lições com 
suas vésperas em homenagem ao antigo Governador da Relação "pelas muitas 
hobrigasois e gratificasois en que esta cidade lhe esta governandoa sem
pre na pas e na gerra com muita satisfasão e en todas as mães cousas en 
que lhe pode fazer boas hobras,asi en particular como de geral e a mise-
cordia delia..." (47) 

Farece-nos,no entanto,pertinente perguntar: o Fidalgo terá sido 
merecedor da homenagem pelos seus méritos como Governador ou antes pelos 
serviços que prestou a cidade enquanto membro do Conselho de Portugal? 

3- Conclusão 

0 Governador da Relação e Casa do Porto nao foi apenas um alto fun
cionário judicial,como a leitura das Ordenações o poderia deixar perce
ber.Essa era,na realidade,a sua função principal,quiçá a mais digna.Mas 
e sintomático que,tanto no caso do Regedor da Casa da Suplicação como no 
do Governador da Relação,as Ordenações anteponham à qualidade de letrado, 
aliás facultativa,outras de carácter social e moral.Certamente,o provido, 
antes de mais,devia merecer a inteira confiança do Rei. 

Sabemos que o modo de tratamento,ainda oue formal, e a opinião -Res
soai de Filipe IV acerca de Diogo L0pes de Sousa confirmam isso mesmo.A 
formula utilisada nas cartas a ele dirigidas não deixa de ser sintomática 
"Conde Governador amigo,eu ElRei vos envio muito saudar como anuel]e oue 

(48) m
 J 

amo".Por oui.ro lado,as informações confidenciais do Monarca,endereçadas 
à Vice-Rainha sua prima,em Novembro de 16^4,testemunham a boa opinião ré
gia: "es sugeto confidente no ha servido mucho pêro ha servido bien lo aue 
ha servido;no es de la parcialidad infecta y asi es el que os nombro por 
mas confidente".(49) 

Se a letra das Ordenações lhes fixava um campo de acção restrito e 
específico,as provisões reais alargaram a esfera das suas competências,a-

http://oui.ro
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tribuindo-lhe funções do foro administrativo sobrepondo-se à própria Ad
ministração Municipal.A sua actividade fiscalizadora em sentido muito am
plo nao terá sido o menor dos serviços prestados à Coroa. 

As obrigações de carácter social como a superintendência na assis
tência aos pobres e aos mendigos em momentos mais críticos fluía do seu 
estatuto de autoridade máxima da cidade.De resto,vários foram irmãos da 
Misericórdiae exerceram o cargo de Provedor Henrique de Sousa,Luís da Sil
va e ^iogo Lopes de Sousa. 

Se as amplas atribuições dos Governadores nos apareceram mais docu
mentadas para o Porto e seu Termo por razões óbvias,a área geográfica da 
sua jurisdição abrangia as três províncias de Entre Douro e Minho,Trás-
-os-Montes e Beira,com excepção da Comarca de Castelo Branco mas com in
clusão das de Coimbra e Esgueira,da Província da Estremadura. 

Não encontramos instituição igual na França e na ^spanha da época. 
Todavia,há alguns pontos comuns com as atribuições dos Parlamentos france
ses do tempo,nomeadamente no concernente a competências do foro militar, 
financeiro,administrativo e,evidentemente,judicial.Todavia,parece-nos bem 
diferente a estrutura das duas instituições e incomparavelmente mais am
plas e profundas as atribuições da francesa.(50) 

Poderemos ainda descobrir afinidades entre os abundantes poderes 
do Corregedor castelhano e as do Governador da Relação.(51)Mas também aqui 
se avolumam grandes diferenças:por exemplo,era Espanha o cargo era trienal 
e inserido numa carreira.lio Porto,o oficio não tinha limites de tempo,ao 
menos em teoria,e os seus detentores não se integravam numa carreira,como 
acontecia com os Desembargadores e com os Corregedores. 

Talvez fosse fácil descobrir ainda algumas semelhanças entre a ins
tituição aqui estudada e os Intendentes da França dos últimos anos de Col
bert bem como com os Intendentes de Província da ^spanha do séc.XVIII.(52) 
Cremos,porém,que um exame mais atento nos mostraria que a similitude é 
mais dos problemas sociais decorrentes de regimes políticos análogos que 
exigem resposta das instituições existentes do que das instituições em si 
mesmas. 
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B- 0 CORREGEDOR E PROVEDOR DA COMARCA 

1-Duas instituições e uma só pessoa 

Embora se trate de cargos distintos e com titulo apartado nas Or-
danaçoes Filipinas,preferimos tratar aqui em conjunto as duas institui
ções de Provedor e Corregedor da Comarca porque,durante o período aoui 
estudado,invariavelmente na Comarca do Porto a mesma pessoa acumulou am
bas as funções e os próprios escrivães da Câmara frequentes vezes confun
diam,ao menos aparentemente,as duas designações. 

Devemos desde já assinalar que as Ordenações Manuelinas não consa
gram qualquer título aos Provedores,constituindo,portanto,uma novidade 
formal importante o fixar nas Ordenações Filipinas legislação cue regu
lava a sua actividade .mas cue andava dispersa. 

Nas Comarcas onde os dois ofícios andavam providos em diferentes 
pessoas,a jurisdição do Provedor era mais lata na medida em eue este po
dia entrar em muitos lugares onde,por privilégio concedido aos senhores 
de terras,se vedava o ingresso ao Corregedor,como era,por exemplo,o caso 
de Guimarães:os Corregedores não podiam entrar com vara alçada na cidade 
de Braga mas aos Provedores não era legítimo pôr entraves.(53) 

2-0rigens no Porto 

As origens da instituição de Corregedores no Reino estão desde há 
muito estabelecidas,remontando, segundo os autores,à época de D.Afonso IV. 
( 5 W em 13^3 ja existia Corregedor no norte,precisamente na Comarca de 
Lntre Douro e ilinho.(55) 

0 problema para nós está em saber quando I que a Conarca do Porto 
foi separada daquela e passou a ter corregedor próprio. 

Sabemos que Coimbra começou a ser cabeça de Comarca em 1533,sendo o 
Lie.do Francisco ^ias o seu primeiro Corregedor.(56) Terá sido criada a 
Comarca do Porto no mesmo ano,à semelhança de muitas outras? 

Parece improvável,visto oue em h de Dezembro de I533 ê enviada uma 
provisão ao "Corregedor com alçada em a comarqua Dantre douro e Minho" 
em que se lhe dão instruções sobre o modo de realizar eleições dos ofici
ais que haviam de servir na cidade do Porto.(57) E em 153^ ainda havia 
juízes distintos do crime e do cível - o que nos poderá convencer de oue 
nao fora ainda efectuada a desmembrado. Mas em 1536 chama-se ao Lie. do 
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Fernao de "a.çalhaes "worregedor dessa cidade". (58) 
Será este o primeiro Corregedor da nova Conarca?íias então como se 

poderá entender que no ano seguinte tenha vindo ao Porto o Lie.do Francis
co Jorge,Corregedor do °lvel de Lisboa a tomar residência ao Lie.do João 
da Fonseca,"corregedor con alçada e provedor ... nessa coaarqua por ja 
ter acabado seu tempo"? (59)Aliás,em Fevereiro de 1533 é nomeado para 
Corregedor da cidade o Lie.do Francisco ^ias (que acabara de servir em 
Coimbra) nitidamente para substituir João da Fonseca.(60) 

Qual destes foi o primeiro Corregedor da Comarca do Porto? Ignora
mos ao certo.De qualquer modo parece evidente que a circunscrição foi 
criada entre 153^ e 1538.Como diria João Pedro Ribeiro ciue se esforçou 
por dilucidar esta questão,a criação da ^omarca data de antes do ano de 
1538.(61) 

Desconhecemos também a data exacta em que pela vez primeira as duas 
funções de Corregedor e Provedor se acharam providas no mesmo individuo. 
Terá sido por volta de 1537,na pessoa do Lie.do João da Fonseca? 

E a própria Provedoria terá sido criada juntamente com a Corregedo-
ria?A hipótese é de admitir pois esse objectivo estava contido na reforma 
joanina.(62) 

De qualquer modo,a existência de Provedores no Reino,cuja obriga
ção era a de fazer cumprir as últimas vontades dos defuntos parece ser 
anterior a D. Afonso V.(63) 

Quanto à área sobre a qual se estendia a jurisdição do Corregedor 
e Provedor do Porto era mais vasta do que a que cabia ao Juiz de Fora e 
ao Juiz de Fora dos Órfãos. De facto, o último não possuía jurisdição no 
lugar de Azurara . (6k) nem nos Concelhos de Penafiel, Aguiar de Sousa (65) 
e Refojos.(66)Mas os limites da jurisdição do Juiz de Fora eram as do 
próprio Termo do Porto. 

Quanto à Comarca, para além do Alfoz da cidade, compreendia os Con
celhos de Porto Carrero, Soalhães, Bem Viver, Baião, Couto do Vimieiro, 
Tibães, Vila do Conde e ainda as honras de Baltar e Sabrosa.(67) 

3 - Funções e atribuições do Provedor 

Como Provedor, o titular da Comarca superintendia nas "obras, ór
fãos, capellas, ospitais, comfrarias, allvergarias, guafarias" e era 
"contador dos tersos e rezidos da Comarqua"(68). Estas expressões apare-
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cem era quace todas as cartas de nomeação e são explicadas e desenvolvidas 
no título 6'2 do Livro 10 das Ordenações Filipinas. 

Assim cabia-lhe controlar a execução dos testamentos nas disposi
ções nue contivessem relativamente a bens ou fundações deixadas para su
frágio das almas. Devia fazer cumprir as vontades dos defuntos para o 
que inspeccionaria, os inventários apresentados pelos testamenteiros,con-
frontando-os com os próprios testamentos e tomariam as contas aos mesmos 
testamenteiros. Deste trabalho deviam dar conhecimento minucioso e anual 
ao Provedor-Hor das Obras e Resíduos do Reino. Como estímulo para melhor 
desempenhar a obrigação cobraria una percentagem sobre o valor dos bens 
em questão.(69) 

Igualmente lhe pertencia tratar dos interesses dos órfãos, velando 
para que es Juízes do mesmo nome cumprissem o que a lei lhes ordenava.De
via ainda providenciar para que as Fazendas e bens dos órfãos fossem bem 
administradas pelos tutores. Para os proteger, dispunha de poder judici
al, competindo-lhe conhecer, por acção nova, as dívidas eue se lhes deves
sem e receber os agravos suscitados por sentenças dos Juízes dos Órfãos. 

(70) 
Quanto a Capelas, Hospitais, Albergarias e Confrarias, tratando-se 

de matérias de foro misto, as Ordenações procuraram definir o que competia 
aos Provedores e aos Prelados. Restes casos como nos anteriores, os Pro
vedores fundamentalmente velariam para que não houvesse desvios de bens. 
Ainda no tocante a Hospitais (não os das Misericórdias sobre os quais não 
possuíam jurisdição ordinária),(?1) os Provedores cuidariam que os doentes 
fossem devidamente assistidos, alimentados e tratados.(72) 

De todas as atribuições que as Ordenações Filipinas cometem ao Pro
vedor, aquela que mais directamente tocava à Administração Municipal di
zia respeito à fiscalização das contas do Concelho.A autonomia municipal 
reduzia-se,neste aspecto, à mais ínfima expressão pois os mandados de pa
gamento se não fossem balizados e apoiados por provisões reais a autori
zar a despesa, corriam o risco de ser reprovados pelo Provedor quando,no 
fim do ano,fosse tomar as contas ao Tesoureiro. 

Esta faculdade do Provedor não era apenas teórica nem se exerceu 
só depois de promulgadas as Ordenações Filipinas. De facto, em 1593, o r 
Lie.do Cristóvão da Costa Feo não levou em conta 2? verbas relativas ao 
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ano anterior,as quais totalizavam ]A6$7o5»ordenando ao tesoureiro aue pro
videnciasse para que as pessoas que o receberam indevidamente o repuses
sem ou,se isso se mostrasse impossível,arrecadasse o dinheiro dos Verea
dores que haviam assinado os mandados.(73) Porquê só os Vereadores e não 
o Juiz de Fora? 

Nas Cortes de l6l9 pediu-se ao Rei que os Juízes de Fora não pudes
sem votar nas despesas das Câmaras ou,no caso de continuarem a assinar, 
fossem obrigados a repor pro rata os dinheiros não levados em conta.(74) 
0 Rei respondeu afirmativamente mas não nos parece que tenha legislado 
em conformidade. 

0 exemplo referido atrás foi o mais volumoso mas não foi o único 
verificado na Câmara do porto.(75) Aliás,as Leis e Ordenações obrigavam 
os Provedores a cultivar a severidade neste domínio,prevendo mesmo o ca
so de,se assim não procedessem,serem obrigados a pagar de sua bolsa as 
despesas ilegalmente feitas e levianamente aprovadas.(76)Este sistema de 
empilhamento de mecanismos de fiscalização,se visava impedir a prodigali
dade dos Vereadores,era,sobretudo,um meio eficaz de controlo dos municípi
os por parte do Poder central,em matéria tao sensível quanto era a das 
finanças. 

De resto,os Provedores não se limitavam a aprovar ou não determina
das despesas já efectuadas.A eles,de certo modo,competia impor linhas 
gerais da politica de gastosrassira,era l636,Pero Paulo de Sousa escrevia 
por seu próprio punho,no Livro de Actas da Câmara,uma .ordem de serviço 
para conhecimento dos vereadores para nue estes não gastassem em cada ano 
mais do que permitia o limite das rendas da Câmara,a fim de estas não fi
carem empenhadas de uns anos para outros,em acumulação de dividas,e isto 
sob pena de lhes nao levar em conta o excesso e de terem que o pagar de 
suas fazendas.Igual ordem foi repetida,nos mesmos termos para o tesourei
ro da Câmara. 

Do mesmo modo,proibia-se-lhes terminantemente o consumo das terças 
das rendas do Concelho senão naouilo para que o Rei as concedera:repara
ção dos muros e fortalezas.(77) 

0 que ficou dito srbre as atribuições dos Provedores das Comarcas 
mostra quão importante e talvez incómoda poderia ser a sua influência no 
desenrolar de vários aspectos da vida Quotidiana local.A sua acção mode-
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radora da cupidez e do desperdício exercia-se no âmbito da Admnistração 
Municipal nas alargava-se,pela via das disposições testamentárias e dos 
direitos dos órfãos,aos sectores sociais '-ais favorecidos. Que ne enten
dimentos secretos e compromissos duvidosos se seguiriam se ao detentor 
do ofício faltassem exigências de honestidade e de incorruptibilidade! 

k - Funções e atribuições do Corregedor 

No Porto e sua Comarca,o Provedor era também Corregedor.As duas ins
tituições concentradas na mesma pessoa davam-lhe um domínio enorme sobre 
a condução dos negócios locais e faziam dela o representante por excelên
cia do Rei e seu agente poderoso junto das Câmaras nais importantes.Quan
to ao Porto,só não era o mais alto magistrado residente poroue se lhe so
brepunha a Relação e o seu Governador. 

Quais eram as funções do Correrredor? 
De maneira genérica,devia"correger... no feito da justiça como no 

vereamento da terra".(78) Justiça e administração parecem ser,pois,desde 
início,os campos sobre os quais devia vigiar. 

Has para maior comodidade de exposição e na sequência das Ordena
ções Manuelinas e Filipinas,dividiremos as áreas da sua actuação em k en
tradas rpromoçao da justiça,manutenção da or em social,fomento económico e 
vigilância da administração. 

^.1- Promoção da Justiça 

Este era o principal cuidado que o Rei lhe encomendava.Quando em 
l600,o Doutor Jerónimo de Teive foi empossado na Correição do Porto,o Vi-
e-Rei,Marquês de Castelo Rodrigo,dirigiu-lhe uma carta estimulando-o a 
^ue correspondesse às suas obrigações e administrasse a justiça "com a 
inteireza devida e sem respeitos humanos".Ao cue parece,o próprio Marquês 
e Castelo Rodrigo,ao ser nomeado para as altas funções em Lisboa,fora 
admoestado insistentemente pelo ^onarca para cue velasse afincadamente 
pelas matérias da justiça e observância das leis.(79) 

Por isso,a introdução do título dos Corregedores nas ^rõenzç.ões Ma
nuelinas e x'ilipinas,antes de mais ,instrui-o no sentido de logo oue che
gue ao lugar de ^orreiçao,obrigue os tabeliães a fornecer-lhe elementos 
sobre "culpas,querelas e estados" das pessoas sob alçada da justiça.Era 
tao grave para os tabeliães facultar e dar a conhecer ao Corregedor as 
culpas dos moradores como para este punir os nue achasse faltosos.(So) 
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Nas correições nue anualmente era obrigado a efectuar polos lugares 
da Comarca indagaria de conluios e falsas provas para corrigir sentenças 
mal dadas e repor a justiça,procedendo,se necessário,contra os juízes cor
ruptos .(8l)Do mesmo modo,fiscalizava a assiduidade dos Juízes ordinári
os bem como os erros cometidas pelos oficiais de justiça,procedendo con
tra os culpados.(82) Poderia até,por acções novas,conhecer alguns feitos 
em que os Juizes da '̂ erra fossem julgados suspeitos. (83) 

Para dar andamento às acções,apelações e agravos que lhe competia 
conhecer,de acordo com as normas que as próprias Ordenações fixavam,era 
obrigado a dar audiência 3 dias por semana nos lugares para tal determina
dos. (8̂ -) & as ausências injustificadas,para além dos dois meses de licen
ça que anualmente lhe eram concedidas,deviam ser objecto de inquirição 
no Juízo de Residência.(85) 

A protecção judicial aos menos poderosos devia constituir preocupa
ção permanente do Corregedor,nomeadamente mostrando-se disponível para 
atender os que se sentissem agravados por julgadores ou oficiais e os que 
se julgassem espoliados por executores fiscais.(86) 

mas,ao contrário,pedia-se-lhe também que observasse se os aposenta
dos em razão da idade,doença ou aleijão o eram realmente ou se tinham o 
privilégio por malícia ou engano.(87) 

4-,2 - Manutenção da ordem social 

Já vimos que a ordem píiblica nas ruas urbanas era garantida pela 
actuação de vários oficiais,entre os quais destacámos o alcaide peque
no,os meirinhos,os quadrilheiros.i»as ao Corregedor eram cometidas compe
tências específicas para melhor garantir a sua execução,dada a alta au
toridade de que se achava revestido.De resto,aqueles oficiais,de alguma 
forma,acabavam por ser seus subordinados. 

Concretamente,indagaria se na área havia bandos de Fidalgos e gru
pos adversos que se degladiàssem e pelejassem entre si.O Corregedor go
zava de jurisdição para proceder contra os cabecilhas,devendo denunciar 
ao Rei as situações mais graves e persistentes.(88) 

Igualmente se esforçaria por concertar os Concelhos que alimentas
sem rivalidades e demandas entre si.Também,neste domínio,devia informar 
o Soberano das ocorrências,circunstâncias e remédios adequados.(39)Do 
mesmo modo,era sua obrigação denunciar aos respectivos Prelados os cléri-
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gos "revoltosos e travessos" .-Se aaueles não os punissem,inf ornaria o Rei 
para oue se encontrasse o tratamento correcto.(90) Cuidaria ainda de man
ter em lugar seguro os presos de delitos mais graves.(91) EBforçar-se-ia 
para que os malfeitores nao encontrassem guarida junto de Grelados e Fi-
dalgos(92)e os malfeitores e ladrões não fossem escondidos por particu
lares.(93) 

Podemos ainda considerar dentro do sector da ordem social a vigi
lância que o Corregedor era instado a manter sobre a" moralidade dos con
ventos de freiras,devendo punir com o rigor da lei os que fossem acha
dos em "conversações ilícitas" ou "infamados com algumas delas".Ok) 

Cabia-lhe ainda averiguar se o pessoal de saúde,tais como médicos, 
cirurgiões e sangradores exerciam legitimamente a sua actividade ou se 
eram apenas habilidosos e intrusos,não possuidores de graus académicos 
nem de provisões reais que os credenciassem para o exercício da profis
são.^?) 

Guando se constatavam oposições locais aos decretos do r;ei,era na
turalmente o Corregedor o encarregado de repor a ordem:assim,em 1631,0s 
Corregedores de Elvas e de Svora foram encarregados de punir aqueles que 
impediam a execução das ordens régias sobre o benefício do bagaço da 
azeitona.(96) 

zf.3 - Fomento económico e florestal 

Uma das prescrições curiosas que as Ordenações inseriam no título 
dos Corregedores era-a de os obrigar a fomentar a florestação de modo 
directo e de maneira indirecta. 

Indirectamente - deviam velar para que os Vereadores mandassem se
mear pinhais nos baldios bem como castanheiros,carvalhos,sobreiros e ou
tras árvores onde as terras fossem propícias.(97)Era importante o auto-
-abastecimento de madeiras para a construção naval bem como a abundância 
de lenha. 

Directamente - eram mandatados para para dinamizar o cultivo do oli 
val e o enxerto dos azambujeiros e para incrementar a plantação de vinhas 
e de amoreiras.(9S)Kas o fomento florestal devia ser conduzido criterio
samente: as terras boas para a lavoura deviam ser reservadas para isso mes
mo. (99)As árvores de fruto teriam igualmente o seu lugar nos cuidados do 
Correpredorc 
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J-ernoG testemunho de nue os Corregedores n a° descuraram este precei
to.Assim,eu 1587,0 Lie.do frança ^oniz em relato de correição que fez 
exarar no livro da Garnara,mandou que os ouvidores dos Concelhos do Ter
mo fossem notificados para que obrigassem todos os lavradores da sua ju
risdição a plantarem 10 a 20 carvalhos no seu casal.(100) S em lo25, 
dadas as dificuldades previsíveis de abastecinento de pao de fora,devido 
â guerra dos JO anos e à pirataria, o Rei ordena de forma muito solene aos 
Corregedores providenciassem para que as terras aráveis fossem todas se
meadas de trigo,milho,centeio e outras espécies,de acordo com as caracte
rísticas de cada uma.(lOl) 

A obrigação de fomento económico é repetidamente lembrada aos Cor
regedores .Não só nas Ordenações Filipinas mas em legislação posterior, 
contida em: cartas régias de I615,l6l8,1622 ,lo23 e outras.(102) 

Esta matéria constituía assunto obrigatório sobre o qual o Sindi
cante devia inquirir no Juízo de Residência,tendo-se o seu resultado em 
conta para futuros provimentos.(103) 

Finalmente nao se circunscrevia à florestação e incremento da agri
cultura a actividade de fomento económico do Corregedor,Devia ainda cui
dar de abrir vias de comunicação (104) e estudar as causas do despovoa
mento de certos lugares,procurando interessar pessoas no seu repovoa
mento. (105) 

4.4- Vigilância da administração 

Sendo este o aspecto aue mais interessa ao nosso estudo,não podemos 
limitar-nos às Ordenações.Tentaremos comparar a doutrina nelas expressa 
com a prática corrente observável nos Livros de Vereações da Gamara. 

Assim, d Corregedor devia estimular e obrigar os v e r e a à o r e s a m a n_ 
ter em boa estado as calçadas,pontes,fontes,poços,chafarizes,caminhos , 
casas do Concelho e a fazer de novo o que fosse mister.(lOo)Por outras 
palavras,o MagistHado devia superintender nas obras públicas. 

Ora assim fez,por exemplo,o Lie. Manuel da França Moniz em I587, 
mandando aos Vereadores que fizessem consertar a Fonte de "ijavelhas e 
"vedar o tanque da estrada real que vai para Coimbra por estar roto e 
quebrado». (107) Mais tarde,em 1594, estando a C a s a d a Cariara em ruínas, 
o Corregedor intimou os Vereadores a procederem rapidamente às obras de 
reparação.(108) De resto,os exemplos de obras públicas urbanas executa-
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das quer sob a aprovação expressa do Corregedor quer por sua própria ini
ciativa sao inúmeros,sendo fastidioso insistir na simples enumeração, 

A supervisão da actividade administrativa por parte do corregedor 
estendeu-se a outros campos:as eleições dos Oficiais da Câmara,já o sabe
mos, eram por ele convocadas e presididas.fíendo assunto tratado não nos de
moraremos nele . 

A informação do Corregedor era sempre indispensável para despacho 
final de todos os pedidos que da Câmara fossem dirigidos ao Rei:regra ge
ral, como era das normas,o Soberano remetia a petição ao Magistrado para 
que ele recolhesse informações.Por exemplo,em I635,antes de autorizar a 
mudança de lugar do chafariz da Sua Chã,o Rei manda recolher informação 
junto dele.(109) 

Os pedidos de particulares que implicassem ou colidissem com bens 
comuns eram igualmente submetidos à informação:assim,era l6l4,por ordem 
régia,ouviu os Oficiais da Câmara sobre um pedido que Martin Ferraz de 
Almeida dirigira à Corte no sentido de obter uma pena de água dos sobejos 
da Fonte õo Olival.(110) 

Até para conceder a liaria Alva (que por sentença estava separada do 
marido,o sargento-mor Fero Lopes ^amello)uma parte do ordenado deste,foi 
mandado ao Corregedor que ouvisse os Oficiais da Câmara.(Ill) 

Este costume de recolher a opinião dos Vereadores antes de despa
char assuntos que directa ou indirectamente interessavam â organização 
municipal ê salutar e,porventura,impedia arbitrariedades.lias o que impor
ta destacar ê que a mediação era assegurada pelo Corregedor,agente presti
giado do JAei junto da Câmara. 

Se na maior parte dos casos a informação do Magistrado era favorá
vel isso nao era uma fatalidade e nem sempre aconteceu:em 1589,0 Rei re
cusou à Câmara do ^orto a aprovação de determinada despesa já efectuada 
por conta do Cofre dos Crescimentos - isto,sem dúvida,depois de informa
ção desfavorável do Corregedor.(112) 

Actividade fiscalizadora 
Para além da fiscalização de contas de que já falámos suficientemen

te,o Corregedor fiscalizava os livros da Câmara,em especial o livro de 
Vereações.No fim,o Magistrado tanto se podia limitar a declarar lacónica-
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mente "provi este livro por correição" (113) co".o r>er mais circunstan
ciado: por exemplo,eu lò36 repreende o Escrivão da Câmara por ter exarado 
o termo de juramento dos almotaces sem que estes tivessem assinado, (ll̂ f) 

Do mesmo modo,já o dissemos,vigiava frequentemente a eleição dos al
motaces, interferindo activamente em diversos mo-entos. 

Dadas as largas atribuições que as ordenações,as Provisões e,às ve
z e s ^ regimento pessoal lhe conferiam,o Corregedor intrometia-se em mui
tos outros assuntos da administração corrente:em I633 é mandado à Câmara 
para resolver diferendos entre o Juiz de ^ora e os vereadores;(115) em 
15-91,recorde-mo-lo,sancionou que o ^uiz de Fora e apenas um vereador 
fizessem vereação para aviamento das partes,ultrapassando,desta forma,as 
normas sobre o "quorum" das sessões ;(116) frequentemente é a ele nue o 
Rei dirige cartas que interessavam à Administração municipal.(117) 

Em suma,parece que nada do que definia a Administração concelhia 
é estranho às atribuições do Corregedor.Raramente comparece às reuniões 
normais da Câmara.Mas se se constata uma anomalia na rotina governati
va, u;:a necessidade urgente,um apelo régio,o Magistrado entra em cena,de
sempenhando sempre um papel de relevo. 

Se olharmos para o mapa das presenças às reuniões da governança,ve
rificamos que 5 diminuta a participação do Corregedor:não chega a 3 ses
sões de média anual.(Ver folha ^98) 

i-ias o significado da sua comparência deve avaliar-se mais em fun
ção das razões específicas que o levaram aos Paços do Goncelho e a convo
car ele próprio os Vereadores para reuniões extraordinárias do que pelo 
número de presenças. 

Ora sempre que o C o r r e g e d o r s e sentava à Mesa cora os Vereadores e o 
Juiz de Fora algo de importante e anormal estava acontecendo a exigir res
posta pronta e eficaz:problemas de peste,noticias sobre corsários e pira
tas a rondar o litoral,lançamento de novos impostos ou requisição de ser
viços especiais da parte de S u a -iajestade,levantamento die tropas. 

Sobre os problemas levantados pela ameaça de surtos pestíferos e 
de ataques ao litoral já salientamos o papel do Corregedor.Demorar-nos-
-emos um pouco mais nos problemas suscitados pelo levantamento de tro
pas. 

Levantamento de tropas 

A história das relações entre os Estados europeus conheceu novos 
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posicionamentos após 15oO,Com a anexação de Portugal por Filipe II.A al
guns Reinos do velho continente nao agradava nem convinha o engrandeci
mento da Espanha que tal facto provocou.(lio) 

Em consequência ganharam novos contornos as rivalidades hispano-in_ 
glesas que não mais cessaram enquanto viveram os seus dois protagonistas: 
Isabel I e Filipe II.Portugal depressa foi envolvido no esforço de cruer-
ra que o rei Prudente desenvolveu.Em I580 vários navios e muitos marinhei
ros e soldados portugueses foram integrados na Armada Invencível.lias an
tes e depois do infeliz recontro marítimo,o nosso pa's experimentou as 
consequências do furor inglês contra o poderio dos iíustriasrno mar os cor
sários britânicos aprisionavam e queimavam nossas naus;no litoral,as po
pulações eram desinquietadas por ameaças de atacues inimigos. 

Aos ingleses depressa se juntaram os franceses e os holandeses.E os 
berberes.ïornou-se necessário lançar uma armada oue patrulhasse as costas 
lusitanas,programa que exigiu esforço financeiro e humano. 

i-̂ ais tarde em l6l8,deflagrou a longa e devastadora guerra dos Trin
ta Anos para a rual,depressa a Espanha foi arrastada por força da' sua li 
gaçao aos -absburgos do Império e dos seus interesses na Europa.(ll9)Com 
ela ^ortugal foi obrigado a um esforço suplementar oue persistia duríssi
mo nas vésperas da llestauraçao. (120) 

epois,na terceira década do séc.XYII sucederam os atacues vitorio-
contra as posições lusitanas na índia e no Brasil.Ormuz é tomada pe

los Persas em 1622.(l2l)Dois anos depois dava-se o primeiro grande cola
pso no Braeil:a oueda de ^aía,recuperada sem perda de tempo.lias os holan
deses nao desistiam das suas pretensões,logrando conquistar Paraíba e Per
nambuco. (122) 

A organização de socorros para a colónia americana desenvolveu-se 
por todo o nais e o Rei espanhol mostrou-se empenhadíssimo nessa tarefa, 
conforme o prova abundante documentação conservada no ^rquivo Geral de 
finanças. 

A defesa das costas do Reino,o envio de socorros à India e ao Bra
sil,o auxílio nas campanhas bélicas da Espanha na Europa - tudo isso exi
giu recrutamento de soldados e homens do mar. 

Ë aqui que se situa o papel colaborante dos Corregedores.Com efei
to,se por um lado.é" verdade que não foi a eles em exclusivo oue o Rei en
carregou do recrutamento de gente de guerra,muitas vezes são eles oue su-

D 

sos 
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perintendera no serviço de ■. obilizaçao .Vejamos : 
•Em Abril de 1591,o capitão António de °liveira apresentase na Câ

mara com uma carta régia e outros documentos nos quais era mandatado pa
ra levantar uma companhia de soldados na ''idade e seu Termo.0 Corre pedor 
nao ê directamente responsável pela operação mas está presente na reunião 
na qual,com os Vereadores,promete executar tudo quanto Sua Majesiade or
denar. (123) 

No ano seguinte,o Monarca encarrega o Corregedor de velar para que 
a Câmara organizasse um livro de matrícula de todos os marinheiros mes
tres,pilotos,calafates,carpinteiros de naus e barqueiros.(l2^)Se esta o
peraçao não tinha fins directamente militares I óbvio que acabaria nor 
ser útil nesse domínio. Igual trabalho foi desenvolvido em diferentes 
momentos e em todas as ^omarcas do litoral:em l606,por exemplo,o Prove
dor da Esgueira fez a matrícula de toda a gente do mar daquela vila e da 
de Aveiro,sendo a idade dos arrolados compreendida entre os 18 e os 50 
anos.(125)E em l6l7,dois Comissários percorreram todo o i{eino ,assistindo 
os Corregedores na matrícula dos homens do mar.(126) 

Em 1597,juntamente com os Vereadores e o Procurador da Cidade pro
cede .ao censo da gente do '^ermo, incluindo coutos e honras,pois achavam 
$ue os ministros da justiça a quem tal fora mandado,deixavam muita gente 
de fora. (127) rí

este caso, a mobilização destinavase não ao exterior mas 
às companhias rurais de infantaria,organizadas de acordo cora o Regimento 
da Milícia de D.Sebastião. 

Em l607,o Magistrado,em nome delRei ordena ao Juiz e Vereadores 
que organizem na área da sua jurisdição um levantamento de soldados para 
socorro do índia,procurando que cada freguesia,na base do voluntariado, 
fornecesse um homem.E a ordem era de tal forma imperativa que os °ficiais 
da Câmara deviam deixar tudo para dela se ocuparem  para que,em Feverei
ro de 1608,toda a gente mobilizada estivesse concentrada na cidade. 

Para melhor convencer os moços,prometiaselhes a paga de 50 reis 
por dia a partir da data em que saíssem de suas casas.(l2u)A supervisão 
do processo cabia ao Corregedor,o qual,na sua qualidade de Provedor,en
trava legitimamente nos lugares isentos da jurisdição municipal. 

Mostrouse assaz moroso o levantamento desta leva para a Índia.Da
das as dificuldades,o Rei acabou por encarregar desse trabalho o B ai i o 

de Leça o qual com alguma prepotência e sem grande colaboração da Câmara 
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cumpriu a missão como,aliás,o havia feito em l6c4.(129) 
Não era fácil achar voluntários .Já em 1393,o Governador da Relação 

Henrique de Sousa,à míngua de melhor,solicitara à Câmara um rol dos ho
mens da cidade e Termo nue estivessem desocupados e fossem de menos obri
gações ,incluindo vadios e ociosos,para serem mobilizados compulsivamente 
para servir na armada do Consulado que se aprestava en Lisboa.(130) 

0 Soberano,uma e mais vezes,ordenava ao Corregedor que fizesse a-
pregoar as benesses que concedia a auem se alistasse :"(131)0 resultado, 
porém,mostrava-se sempre pouco satisfatório. 

Em I6l8,de novo o Corregedor foi mandatado para,"sem moléstias nem 
vexações que de ordinário se fazem ao Reino no levantar da gente",indus
triar os Vereadores a recrutarem mancebos para as armadas.Os da gover
nança mais uma vez parecem prontos a colaborar,determinando nue cada fre
guesia fornecesse um ou dois homens,de acordo com as suas potencialida
des. (132) 

Mais tarde dispensou-se toda a gente levantada mas no ano seguinte, 
dois Comissários,fidalgos e credenciados pelo Rei,mobilizaram a esmo quan
tos encontraram.A provisão concedida a Manuel Freire de Andrade permitia-
-lhe obrigar homens solteiros e os que,por indicação do Juiz de Fora,fos
sem desordeiros e escandalosos.Todos embarcariam para a índia. 

Na mesma altura,Rui Correia Lucas prendia homens casados e oficiais 
"que viviam sem escândalo" para os obrigar a embarcar.Alertado o Correge
dor pelos próprios Juiz e Vereadores,respondeu este que a prisão de ho
mens casados fora executada por erro.(133) 

Aliás,outras anomalias bem graves se verificavam as quais não podi
am senão acentuar o desgosto das populações:alguns capitães mobilizavam 
soldados indevidamente com o fito de os libertar posteriormente a troco 
de dinheiro.(134) 

A actuação do Corregedor,neste caso concreto,parece discreta mas 
não deixa de ser assinalável,parecendo até que,mesmo quando não ê expres
samente referido,o magistrado fiscaliza toda a movimentação. 

0 ano de 1619 conheceu uma outra leva de soldados efectuada por um 
sargento do Capitao D.Jorge de Meneses para integrar o terço de que era 
Mestre de Campo Diogo Luís de 0liveira.0 rei,mais uma vez,decretou que o 
levantamento se organizasse na base do voluntariado,para o que permitiu 

condenados a degredo de 6 anos para baixo,obtivessem perdão desde oue os 
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que servissem durante metade do tempo da pena. (135) Esta gente destinou-
-se à Flandres,para oncle embarcou Diogo Luís de oliveira em Março de 1Ô20. 
Segundo Manuel Severim de Faria,morreram na viagem mais de 200 homens,to
cados pelo tabardilho.(I36) 

Devemos realçar (porque tal é importante para a nossa perspectiva) 
que este recrutamento se devia efectuar na área das Comarcas do Porto e 
Viana,pormenor que nos conduz até ao Corregedor. 

Assinale-se,antes de passarmos à frente,que diversos levantamentos 
num s6 ano nao pode deixar de se considerar atitude gravosa e este facto 
não deve ser ignorado quando se estudam as razões de desencanto,que as 
houve,face à Administração castelhana.Aliás,no ano seguinte,novas cartas 
e provisões ordenavam ao Corregedor que organizasse recrutamento para a 
índia, tendo a cidade respondido com o compromisso de por em Lisboa uma 
esquadra de 2 5 homens.(137) 

Em l621, o fidalgo Jordão de Freitas da Silva, originário da Ilha 
da Madeira mobilizou na zona do Porto perto de 100 homens, "gente de mar 
e guerra" para servir na Armada.(I38) 

Em 1623, na sequencia da perda de Ormuz, o Rei por carta escrita de 
Madrid, encomenda à Câmara a armação de um galeão de SOO toneladas, ar
tilhado e provido de armas, munições, mantimentos e gente de mar e guéri
ra. (139) As queixas sucessivas da Câmara e a declaração de oue não tinha 
possibilidades económicas de satisfazer o pedido do Rei devem ter altera
do o plano inicial, deixando o Soberano de falar no galeão.(l4o) 

Mas no fin do ano de novo o Corregedor Sebastião Tavares de Sousa, 
desta vez da parte do Governador da Relação cora ciuem se entendia muito 
bem, se apresenta na Câmara para notificar o Juiz e Vereadores da neces
sidade de encontrarem meios de socorrer o Oriente.(l4l)Fala-se s6 em aju
da pecuniária mas não será que o levantamento de gente estaria incluído 
no auxílio a prestar? Sem dúvida, e a prova é-nos fornecida pela alusão 
ao Livro de Receitas do Tesoureiro-Mor Leonardo de Freitas no qual cons
tava una verba para o pagamento dos soldos da gente de navegação que se 
levantou na cidade do Porto.(1^2) 

Os pedidos insistentes do Rei, por cartas expedidas de Madrid,con
tinuavam a chegar à Câmara no sentido de se não abrandar o esforço de 
recolha de dinheiros para socorro da índia a que a cidade respondeu favo-
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ravelmente conforme se conclui da carta do.s Governadores do Reino a ela 
dirigida.(1^3) 

entretanto deu-se no Brasil a aueda da Baía. 6 Reino reagiu e do 
Porto partiu uma Armada que tomou toda a pólvora existente na cidade 
bem corno as poças de artilharia disponíveis.(lkL. ) Ao nue parece nos 11 na
vios saídos do Douro embarcaram 600 homens.(l45)A documentação que nos fi
cou sobre este evento não se nos mostrou muito abundante.Desconhecemos 
por isso o grau de responsabilidade do Corregedor na sua efectivação.Mas 
nao há razão para pensarmos que ela foi diferente das demais ocasiões. 

0 grande esforço de levantamento de gente verificou-se sobretudo 
na última década do domínio filipino. Em Raio de 1629 o Soberano escre
veu uma longa carta ao Arcebispo de Lisboa, Governador , referindo que 
todos os Reinos tais como Flandres, Nápoles, Sicília, Aragão, Valência 
Catalunha e Sardenha o vinham ajudando "no presente momento de guerra". 
So faltava Portugal. E para que este não se pudesse queixar de ser des
prezado, deviam as Gamaras e os Corregedores tratar de lhe oferecer gen
te paga por um ano para combater nas frentes abertas pela Guerra dos '50 
Anos. No mesmo dia seguiu carta de igual teor para os Corregedores no 
Reino e para as principais Câmaras do Faís.(l46) 

A partir de l£~5k nenhum ano houve em eue não aparecessem na cida
de várias personalidades, devidamente credenciadas, para recrutarem sol
dados para diversas missões: para o terço da Armada da Coroa de Portugal 
(lk?) para a Armada de socorro a Paraíba', (lzfS)para a Praça de Armas de 
Guimarães (1^9) e do Porto,(150) para o terço do Mestre de Campo DeFran-
cisco de Rielo,(lr5l)para a Catalunha, (152) para a índia e o Brasil.(I53) 

Mais uma vez se solicitou a ajuda do Corregedor a qual se desenvol
veu ora em actos de assistência e apoio aos capitães credenciados ora. en 
responsabilidade directa e pessoal pela mobilização. Por exemplo em Outu
bro de I634 o Vice-Rei D. Diogo de Castro mandatou Pêro Paulo de Sousa 
para, em nome do Rei, ser presente nas diversas Câmaras da Comarca para 
notificar os Vereadores de cada lugar que fornecessem para auxílio a Per
nambuco os homens que pudessem, pagando todas as despesas com a mobili
zação atê ao embarque. 

0 curioso § oue os critérios de apura ento dos Militares são cada 
vez menos exigentes. Quanto a idade não se estabeleciam limites: o oue 
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se exigia era que os mancebos pudessem pegar num mosquete ou ao menos no 
arcabuz. Ao Escrivão da Correição mandava-se nue arrolasse tonos os mo
bilizados, referindo o nome, filiação, naturalidade e idade bera como si
nais visíveis no rosto e nas mãos para melhor identificação.Onde pararão 
listas tão preciosas? 

A solicitação do Corregedor, as Câmaras do Porto e de Vila do Con
de pretenderam escusar-se de fornecer homens dispondo-se, em contraparti
da, a contribuir respectivamente com 2005000 e ÍOOSOOO reis. Ao Vice-Pei, 
porém, não satisfez a proposta: as necessidades de dinheiro eram eviden
tes mas não eram menores as de gente.Daí a sua insistência com o Correge
dor para que se esforçasse por convencer as Cariaras a oferecerem milita
res, de preferência em regime de voluntariado, para o que se lhes devia 
pagar convenientemente. 

As disponibilidades da Câmara, contudo, não permitiram que se avan
çasse para além da oferta pecuniária anteriormente feita.E em conformi
dade se respondeu ao Corregedor. (I5*f) 

No mesmo ano o Capitão Diogo de Freitas Mascarenhas apresentou-se 
no Porto para levantar gente destinada a refazer a sua Companhia do ter
ço da Armada da Coroa. Assinale.se que a credencial passada pelo Vice-
-Rei dirige-se expressamente ao Corregedor e Provedor para que este lhe 
preste a ajuda da sua autoridade.(155) 

Sm Outubro de 1Ô35, novo pedido de recrutamento.de gente para so
corro do Brasil ê dirigido ao Corregedor.Desta vez a origem da carta é 
diferente: procede da Mesa do Desembargo do Paço mas nem por isso a res
posta da Câmara ê mais favorável - "não tinhão de prezente com que ser
vir a Sua Magestade".(l56) 

Hos anos seguintes pedem-se novos sacrifícios .Mas no de 16'fO a si
tuação tornou-se insustentável: logo em Fevereiro o Corregedor apresen
tou uma carta régia escrita em 31 de Dezembro de 1Ô39 na qual 8e reque
ria à cidade que se esforçasse o mais que pudesse para enviar soldados 
para a Catalunha.(157) Os fidalgos e cidadãos,depois de se lamentarem das 
carências e pobreza dos moradores, dispunham-se a contribuir com ^,000 
cruzados mas o Corregedor bateu-se pelos 5.000 com o argumento de que era 
a quantia mínima para sustentar uma Companhia. A proposta do Magistrado 
foi aprovada, tendo sido decidido lançar uma finta para angariação do di-
nheiro. 

http://Assinale.se
http://recrutamento.de
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Depois era Março apresenta-se na cidade o Capitão Simão Pereira da 
Fonseca com credenciais assinadas por Filipe IV para levantar "alguma 
gente".(I58) 

Em Maio, mais uma vez o Corregedor apresenta uma carta régia na 
qual o Monarca ordenava que se refizesse a Fraca de Armas que no ano an
terior havia sido instalada em Guimarães e se repartisse pelo Porto e 
Viana para o que eram necessários 200 soldados que, em principio, seriam 
oe^mesmos que haviam servido no ano anterior. (159) Más esta solução mos-
trou-se impraticável por diversas razoes.Foi necessário fazer nova mo
bilização para a o uai o Rei pretendia manter o voluntariado, mas ao Cor
regedor e aos Vereadores tornara-se evidente que por tal caminho não reu
niriam os efectivos. Aliás, ao fim de 20 dias de bandos e pregões nem 
uma 06 pessoa se apresentara.(iGo) Pão havendo voluntários, decidem re
correr à força e obrigar os pais a darem seus filhos.(l6l) 

Terá sido entretanto respeitada a vontade real de isentar os mes
tres dos ofícios mecânicos, os filhos únicos de pais velhos deles depen
dentes, os aue tivessem a seu cargo irmãs donzelas,os casados com filhos? 
(I62) Fão sabemos. 

Suspeitamos que não tenha sido respeitada: primeiro porque vários 
mobilizados recorreram para a Relação, tendo esta sido proibida de co
nhecer tais recursos;(I63) segundo, em razão das dificuldades de recru
tamento acima referidas; terceiro,porque vários capitães estavam levantan
do gente.Aliás os moradores sentiam-se oprimidos por terem de contribuir 
para fintas, dar alojamento a soldados de diversos terços e ainda por ci
ma terem de suportar as "duvidas" e brigas que, em roda a parte, ontem 
como hoje, se despoletam entre militares de diferente, companhias aue vi
vem lado a lado.(164) 

Finalmente em Setembro, depois de desmobilizada a Praça de Armas, 
o Capitão António de Queirós Mascarenhas levantava gente "voluntária", 
prometendo duas pagas adiantadas de 2$0C0 reis cada uma, mais SO reis 
por dia como era costume.(165) 0 destino destas tropas não é referido na 
provisão. Apenas se diz que esta leva iria servir o Rei onde ele mandasse. 

Independentemente das implicações negativas q u e levantamentos fre
quentes supõem e que se devem tomar em conta na análise das circunstâncias 
favoráveis ao eclodir do primeiro de Dezembro, cumpre ao nosso objectivo 
destacar uma vez mais a feição colaborante dos Corregedores e,sobretudo, 
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a sua característica fundamental de agentes e executores da real vontade. 

5 - Nomeação e regimentos especiais 

A eleição dos Corregedores obedecia a um processo complexo no qual 
entravam os Desembargadores do Faço, os Governadores do Reino ou o Vice-
-Rei e finalmente o Rei, por mediação do Conselho de Portugal. 

A julgar por documentação que encontramos no Arquivo Geral de Si-
mancas, relativa a 1629 e na Biblioteca da Ajuda, relativa aos fins do 
século XVI, o Rei ou o Conselho <£e Portugal proviam cada vaga escolhendo 
uma de três ou mais individualidades que se lhe apontavam através do De
sembargo do Paço.(166) Regra geral, o Rei assinava pelo seu m-óprio PU-
nho a carta régia onde se indicava o nome preferido em definitivo, mas o 
provimento e a carta de nomeação eram feitos e remetidos de Lisboa, atra
vés dos Desembargadores do Paço ou do Vice-Rei. 

Além da carta de nomeação e provimento que deviam apresentar aos 
Juiz, Vereadores da cidade ou vila para onde eram destacados e perante os 
quais tomavam posse,(167) os Corregedores não raro recebiam um regimento 
próprio que não contradizendo no essencial as OrdenaçSes, aumentava-lhes 
o poder e a alçada. 

lio caso da Comarca do Porto, pelo menos dois magistrados, os Lie.dos 
Luís de Almada e Pêro Ferraz de Novais, apresentaram tal documento, res
pectivamente em 1624 e 1627.(163) Curiosamente, embora redigidos em épo
cas diferentes, ambos foram produzidos no Desembargo do Paço, embora subs
critos por distintos Desembargadores, sendo exactamente iguais. 

Admitimos que outros Corregedores, providos em outras Comarcas te
nham sido beneficiados com igual acrescento - que.de resto, não e tão no
vo quanto possa parecer relativamente às OrdenaçSes Filipinas. 

Talvez valha a pena resumir aqui as suas linhas essenciais, Assim: 
- nos casos crime, poderia condenar peães assoldadados e outros que ganhas
sem por seus braços,a penas de açoites; igualmente poderia mandar açoitar 
e desorelhar escravos; 
- poderia ainda degredar peães para os coutos do Reino e do Ultramar até 
ao limite de k anos; escudeiros e vassalos que não fossem de linhagem 
bem como oficiais mecânicos poderiam ser degredados até 3 anos;(l69) 
- de todas estas penas,que só seriam aplicadas quando deles houvesse ex
pressa menção nas OrdenaçSes, não haveria apelo nem agravo. 

http://que.de
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-nos casos eivei a alçada cio Corregedor não ultrapassava a que lhe era 
cometida nas Ordenações : 10$;000 nos bens moveis e 88000 nos de raiz.Tam
bém aqui nao haveria apelo nem agravo; 
-para além disso,poderia ainda mandar emprazar para a Corte cavaleiros e 
escudeiros de linhagem,que lhe parecesse que deviam para 1' ser remeti
dos ; 

-mandava-se mais que ao Corregedor se fornecessem casas de aposentadoria 
onde se pudesse instalar com os seus, até ao preço de *ff,0OC reis de alu

guer por ano bem como 3 camas, urna de escudeiro e duas de homens de pé 
as quais lhe seriam pagas,se as tivesse suas ou de aluguer, à razão de 
150 reis por mês (a de escudeiro)e luO(as duas dos homens de pê).Estas 
despesas corriam por conta dos Concelhos; 
-finalmente, concedia-se-lhe que, quando fosse fora da sua jurisdição a 
fazer diligências, pudesse levar consigo um Escrivão o qual faria valida
mente seu oficio, contrariando neste pormenor as Ordenações cue estipu
lavam o contrário. Durante o tempo que andasse fora de sua área,poderia 
cobrar JDO reis por dia â custa da parte que lhe requeresse as diligências 
a efectuar. 

Possuímos algumas provas documentais de rue se cultivava uma certa 
exigência em relação ao equilíbrio psíquico e idoneidade científica dos 
admitidos na carreira de Corregedor, excluindo-se os nue não oorrrespondes-
sem.Assim,em 1586,0 Vice—^ei pretendeu eliminar Peno Borges,ex-Correredor 
de Portalegre,por "não ter partes para corregedor por ser de sua nature
za floixo".(170) g en l6l4,o Pei preparava-se para mandar aposentar com 
o ordenado por inteiro o lie.do Brás Nunes Mascarenhas,que servira no Por
to, por lhe const-r-r que "ainda que professe as letras não tem noticia al
guma delias".(171) Valeu ao Magistrado o bom juizode residência que deu 
e a informação positiva do Desembargo do Paço - que moveram o Pei a mandar 
reaveriguar sobre os seus conhecimentosc 

6 - A hierarquização das Corregedorias do Peino 

Pão era indiferente sobre o ponto de vista de honra e oroveito ser 
colocado numa ou noutra Comarca. Ressalta evidente que as de maior digni
dade eram as situadas nas cidades e vila do prireiró Banco. 

Mas, entre estas havia diferenças.Excluído o caro de Lisboa, cuja 
organização jurídico-administrativa era distinta das restantes, a Comar
ca do Porto era a"melhor" do Reino, sendo a de Évora inferior "algua 
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cousa menos". (172) "Helhor" deverá entencîer-se no sentido do nais rendosa. 
Além disso, por costume os Corregedores do Porto e Ëvora no fin 

do seu mandato, no caso de darem boa residência, eram promovidos a De
sembargadores da Relação do Porto (173)ou lugar equivalente. 

De facto, os ex-Corregedores do Porto, regra geral, eram providos 
em lugares mais destacados da carreira da Magistratura. Referiremos al
guns exemplos: Cristóvão da Costa Feo transitou para Corregedor do Cri
me da cidade de Lisboa$ (17*0 Simão do Valle Feixoto, Manuel de Sequeira 
de Novais, Lopo Dias de Góis e outros foram providos em lugares de Desem
bargador da Relação do Porto, não sem algum incómodo para a Câmara, es
pecialmente nos casos em que as relações com o antigo Corregedor haviam 
sido difíceis.Assim terá acontecido com o último o qual, sendo Desembar
gador denunciou ao Rei certas irregularidades no arrendamento das rendas 
a que já fizemos referência. 

A tradição de os lugares de Magistratura do Porto darem acesso a 
outros melhores verificava-se também no caso dos Juízes de Fora: Fernão 
de Aires de Almeida depois de servir na judicatura da cidade foi nomeado 
Corregedor do Cível de Lisboa.(175) F Luís Coelho fora Juiz dos Crfãos 
passando a Provedor da Comarca de "Évora,onde ganhou o posto de Desem
bargador da Gasa do P0rto.(176)Outros exemplos poderiam ser apresentados. 

Parece lógico concluir-se que os Corregedores e Provedores nomea
dos para a nossa cidade eram indivíduos que haviam dado provas da sua ca
pacidade profissional ou de fidelidade política.Hm I639, o Lie.do Simão 
Ferrão de Andrade obteve a nomeação como prémio da sua actividade "meri
tória" na cidade de Faro: aí,servindo como Juiz de Fora, opusera-se com 
determinação "ao tumulto e loucura do povo" como o atestava o Concelho 
de Ayamonte.(177) 

Do mesmo modo, em I566 Rui de Brito foi recomendado pelo Vice-Rei 
para a Comarca de Évora por ser "mais antigo no serviço" e por ter pren
dido "muitos christaos novos" na Comarca de Castelo Branco. Era importan
te promovê-lo para servir de estímulo a que outros fizessem as "diligen
cias da fé que tanto inportão".(178) 

7 - Salários e regalias 

Infelizmente não encontramos indicação documental que nos elucidas
se sobre o salário-base do Corregedor do F0rto. Mas era seguramente acima 
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dos 20O1Í000 reis, quantia vencida pelo Juiz de Fora. A título de curio
sidade refira-se que, en I566, o primeiro vencia 30Í 000 e o secundo *f0?000, 
tanto coi o o Juiz de Fora dos Órfãos.(179) 

Sabemos porêra que dap rendas da Gamara arrancava 2;:^000 de propinas, 
acrescentados de 205000 de aposentadoria.(l80) Curiosamente o montante do 
subsídio de aposentaria manteve-se inalterável desde 1592 até" I635, pelo 
menos, (loi) E quando a comissão acabava antes do fim do ano civil, o Cor
regedor recebia rigorosamente o correspondente aos dias em rue servira. 

n - ( l 8 2 ) 

Por volta de 1611 -ouve alguma perturbação no recebimento da aposen
tadoria, por um lado porque a Câmara do Forto desejava nue o subsídio fos
se suportado por todos os Concelhos da Comarca,no que não foi atendida; 
por outro,porque o Rei mandou one a aposentadoria não fosse paga senão 
contra a provisão expressa a autorizar o pagamento.(IS3) 

I-ara alem disso, o Corregedor recebia emolumentos por determinadas 
tarefas que só a ele cabia executar : assim,por exemplo,cobrava as percenta
gens da lei quando tomava as contas ao Tesoureiro da cidade.Cada pauta 
de oficiais da Cariara rendia-lhe C$000. Q8k )E outros serviços prestados 
tanto a entidades oficiais coxo particulares eram igualmente remunerados. 

Tal corno o Juiz de Fora, o Corregedor era obrigado a apresentar in
ventário de todos os seus bens,antes do provimento.A ordem não era fácil 
de cumprir,mas os Ministros que tentavam resistir eram castigados com a 
suspensão dos vencimentos.(l8s) 

No fim da carreira,o Corregedor era aposentado com o ordenado oue 
tinha no último provimento.Vimo-lo atrás a propósito do Lie.do Baltasar 
de Gois Mascarenhas e o mesmo foi prometido,em 1627,ao Corregedor da Co
marca da vila de Santarém,reformado devido a idade.(l86)E depois de fale
cerem, as viúvas e herdeiros podiam reclamar mercês com base nos serviços 
prestados.(l87)Não acontecia o mesmo com as viúvas dos Juízes de F0ra às 
quais não era costume fazeren-se mercês.(l88) 

Recorde-se,a propósito,que o estado de casado era obrigatório para 
os Corregedores e Julgadores em geral,con excepção dos desembargadores 
que estivessem servindo e que,à data da tonada de posse,contassem já kO 
anos.(189) 

Fntre os privilégios dos Corregedores, extensivo a Juízes de 1'ora, 
constava o de poderem ter em casa espingardas de pederneira e usar delas. 
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sera embargo de eventual '.ente,não possuirera 2.000 cruzados de fazenda e 
bens de raiz.(190) 

8- 0 Juízo de residência 

Tio fira do seu mandato trienal,os Corregedores das Comarcas e outros 
Julgadores (Ouvidores dos ^estrados e dos Senhores de x'erras , Juízes de 
Fora,Juizes de Fora dos Órfãos e ainda Juízes dos Órfãos de recrutamento 
local e seus oficiais(19l) eran obrigados a dar residência.0 que era "dar 
residência"? 

Era submeter-se a una sindicância sobre o modo como haviam desempe
nhado as suas obrigações.(192) 

Um mês ou- dois antes de findar o triénio, o Magistrado era obrigado 
a avisar o Desembargo do Paço de como o seu tempo estava em vias de se 
esgotar. 

Logo aquele Tribunal enviaria um desembargador ou outro Oficial à 
sede da Comarca,Ouvidoria ou da Judicatura - o oual logo que chegasse or
denaria ao visado que se retirasse para fora da localidade umas 6 léguas 
ou mais e faria lançar pregoes nos quais,garantindo que nenhum prejuízo 
adviria aos eventuais déclarantes,convidava a população a comparecer pa
ra prestar depoimentos a favor ou contra o comportamento do Magistrado 
que acabara de servir.(193) Um m$s durava a inquisição. 

A matéria sobre que,no caso dos corregedores,incidia a sindicância 
era muito vasta.As Ordenações fixavam os auesitos sobre os quais o Sindi
cante se devia debruçar.(19^) Sram as seguintes: 

-se cumpria a obrigação da correição anual por todos os lugares da 
Comarca e por cada um deles; 

-se velara pela conservação da jurisdição real,contra os abusos 
e usurpações de Eclesiásticos ou Laicos; 

-se,pelo contrário,usurpara a jurisdição dos mesmos Senhores; 
-se velara pelo cumprimentos dos forais; 
-se recebera gratificações suspeitas ou se se assenhoreara ilegiti

mamente de mantimentos e serviços alheios; 
-se prendera os malfeitores ou,se,ao contrário,os favorecera; 
-se obrigara ou nao os £idalgos,Abades e pessoas poderosas às inde

mnizações a que eram obrigados por malfeitorias ou roubos de nue eles ou 
seus criados fossem responsáveis; 
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-se tratara de fazer concertar pontes,fontes,caminhos e cadeias-
-se providenciara para cue os Tabeliães e Escrivães da Comarca cum

prissem rigorosamente seus regimentos; 
-se trabalhara pelo apaziguanento entre Fidalgos e seus bandos e 

entre os Concelhos da sua Comarca; 
-se fomentara ou não o repovoamento de lugares despovoados e se in

crementara o cultivo da terra e das vinhas e a plantação de árvores; 
-se levara dinheiro indevido às partes por fazer as diligências a 

que era obrigado; 
-se fazia as audiências regimentais e se despachava os feitos com 

presteza. 

Para além destes pontos,as provisões reais iam acrescentando ou
tros,de acordo com as circunstancias conjunturais.Aliás,quase que se tor
nou habito que o Juízo de residência constituísse arma de pressão aue o 
Itei utilizava quando pretendia oue uma determinada medida fosse implemen-
tada:fazia constar que tal matéria constaria obrigatoriamente dos.pontos a 
devassar durante a "residência". 

De tudo se lavraria escritura.0 Sindicante investigaria as acusa
ções,se as houvesse,citando testemunhas e sentenciando sem anelo nem agra
vo as demandas que resultassem das acusações e nue nao excedessem os li
mites da sua alçada. 

Os autos ,nomeadamente aqueles nue contivessem graves acusações 
contra o Oficial,seriam levados para o Desembargo do Paço. 

Em princípio,a carreira de um Magistrado poderia ser afectada por 
um mau juízo de residência, lia prática, terá sido assim? 

Em Portugal,ao contrário da vizinha Espanha,não se conhecem grandes 
estudos realizados sobre estas fontes.(195ÍTer-se-ão elas perdido como 
tanta outra documentação nue pertenceu ao Desembargo do Paço?)Ora,em Cas
tela,o Juízo de residência constituiu um freio contra a arbitrariedade e 
a prepotência.(196) 

Entre nós o resultado final nao terá sido muito diferente.*' certo 
que as circunstâncias da sua efectivarão nen sempre terão sido as melho
res.Os Povos denunciavam nas ^ortes de Lisboa de I619 o inconveniente 
de os ulgadores as tomarem uns aos outros,dissimulando as culpas que 
achavam.Sugeriam por isso eue os Sindicantes fossem nobres ou fidalgos 
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de capa e espada.Vão mesmo mais longe,propondo ao Rei one irradiasse o 
Julgador sobre quem,pala 2.Q vez,recaíssem culpas sancionadas pela Rela
ção e fizesse punir os apadrinhamentos,pelos vistos muito vulgares.(197) 

Apesar dos defeitos da instituição,ela terá tido alguma eficácia e 
o Magistrado nem sempre saiu ileso.As populações utilizavam o recurso aue 
a lei lhes facultava.Como vimos,em l6j59,o Síndico da Câmara lançou vári
as suspeitas contra o Corregedor que acabara de servir.(198) E o Lie.do 
Rodrigo da Câmara que, servindo de Juiz de £ ora no Porto entre l607 e l6l2, 
cometera algumas ilegalidades,ainda em l6lk se encontrava desempregado, 
por castigo.(199)2 sô foi provido em l6l5 no cargo de ^rovedor da Comar
ca da Guarda.(2OO) Nesse mesmo ano,o Rei em carta expedida de ^urgos pa
ra o Duque de Bragança,mandava-lhe que fizesse tomar residência ao Juiz 
de Fora de Vila do Conde contra quem a população se queixava,recomen-
dando-lhe que colocasse nas suas ï'erras magistrados que nao dessem origem 
a tais agravos por parte dos moradores.(201) 

Resta saber,no entanto,até que ponto o receio das más consequências 
da sindicância desfavorável terá levado Juízes de Fora e Corregedores a 
soluções de compromisso com os Vereadores e pessoas importantes dos luga
res, em prejuízo da legalidade e do bem comum. 

9- Conclusão 
Do que ficou exposto poderá concluir-se aue o Corregedor era elemen

to integrante da governança municipal? 
Responderemos obviamente que não,mas teremos que acrescentar que 

não lhe era estranho.A prová-lo está o facto,já referido neste estudo,de 
que se sentava nos actos públicos da cidade,nas cadeiras de espaldar,ao 
lado dos Oficiais da Câmara e do ^uiz de Fora.Mas,talvez para fazer vin
car o seu estatuto de supervisor e seu representante por excelência,o Rei 
por provisão de 19 de Março de I608,proibiu aos Corregedores das Comarcas 
o sentarem-se nas igrejas com os ^orpos das Câmaras.(202) 

0 Corregedor foi o executor privilegiado dos decretos régios nas 
diversas C0raarcas.Para tal foi dotado de poderes consideráveis, aumenta
dos substancialmente quando a mesma pessoa reunia os dois ofícios de Pro
vedor e Corregedor. 

Muitas vezes,as amplas atribuições que lhes eram cometidas,levaram-
-nos a prepotências e a abusos de autoridade.S nem sempre foi fácil 
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no caso do Porto a conciliação entre as suas prerrogativas c on privilé
gios da cidade.Desse confronto nasceram conflitos vários nue,por vezes, 
devem ter tornado muitas tensas as relações institucionais entre a Câma
ra e o Corregedor. 

C - 0 JUIZ DE FORA 

1- Origem da Instituição 

Parece remontar ao reinado de D.Afonso IV e aos meados do século 
XIV a instituição dos Juízes de Fora,ou seja,homens letrados na sua mai
or parte que o Rei enviava aos Concelhos mais importantes para,sob sua 
autoridade,fazerem aplicar a lei.Segundo o Prof. Marcelo Caetano foram 
as circunstâncias conjunturais da peste negra oue favoreceram o lançamen
to da instituição.(203) 

0 novo instituto deparou com grandes oposições dos Povos aue se ma
nifestaram em Cortes contra ele,talvez poroue os ordenados a parar aos 
Juízes corriam por parte dos Concelhos.(204) 

Quanto ao Porto,sabemos oue em 1J90 D.João I nomeou como Juiz de fo
ra parte a João de Alpoim.Pas,tendo sido muito desfavorável a reacção da 
população,o Monarca voltou ao antigo costume de os Juízes serem de elei
ção local.(205) 

Pos fins do séc.PV,D.Manuel tentou impor um Juiz de Porá mas recuou 
após a Camará lhe ter requerido com muita instância que o despedisse.(206) 
Mas passados alguns anos, o mesmo Rei logrou ouebrar todas as resistências, 
estabelecendo definitivamente no Concelho os Juízes de fora parte.(207) 

Efectivamente,em Fevereiro de 1518 a nova tentativa ainda se mos
trou hesitante:"não sabemos ce por ventura essa cidade tem algum privilé
gio pêra que se não possa nella pór Juiz de fora..,"(20S)Devido a essa 
circunstancia,o Soberano concedeu o prazo de auinze dias para apresentar 
a sua resposta.Curiosamente ,à margem deste códice,alguém,na época, escre
veu "primeiro Juiz de fora nesta cidade" - o que não I rigorosamente exac
to,a menos que a Câmara,pela primeira vez,tenha renunciado a apresentar 
objecções. 

Como quer que seja,no ano seguinte,o Monarca nomeou o Doutor Balta
sar da Nóbrega como Juiz do Civel que acumularia as funções do crime,en
quanto não enviasse outro para aquele foro.Isto era assim decidido "por 
me ser muitas vezes requerido por parte dessa cidade".(209) 
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í-ías não era con nui to agrado nue os do Porto haviam cedido à von
tade de D,Kanuel«Na verdade,logo após a sua norte, os cidadãos pediam ao 
novo Rei retirasse o Juiz de Fora que "EllRcy meu senhor e padre oue san
ta gloria aja tinha posto."(210)A resposta do monarca continha a promessa 
de nao fazer substituir o bacharel João Lourenço quando o mudasse para 
outro lugar.nas em 1525,ainda se encontrava na cidade e,pelos vistos,nao 
cumpria como devia por "se achar ocupado em outros negócios do régio ser
viço.For tal razão,o Soberano concedia que,nas ausências,servissem de Ju
iz dois Vereadores.(211) . -

F no ano seguinte,novo Juiz de Fora era colocado no burgo: o Lie.do 
Antonio do Couto que gozaria dos poderes e alçada que tinha na vila de 
Viana da Foz do lima,onde acabara de servir.(212) 

Três anos depois, dois Magistrados eram nomeados para o substituir, 
um para os feitos cíveis,outro para os feitos crime,respectivamente o Dou
tor Baltasar da Nóbrega,mais uma vez,e o Lie.do hilário Dias.O primeiro 
venceria 30$000 dos quais 2/3 à custa da Fazenda e o restante a expensas 
da Câmara.(215) 

Uma alteração a este modelo verificou-se em 1535:a partir daquela 
data,deixou de haver 2 juízes distintos,cada um para seu foro,passando a 
ser nomeado apenas um que acumulava as duas jurisdições.(21Ô0 Sm compen
sação em 153^ era nomeado o primeiro Juiz de Fora dos Órfãos,o Lie.do lia.» 
tini Velho. (215) 

Fra esta a estrutura da organização judicial que encontraram os 
Austrias em I580 e nue nao alteraram:um Juiz de Foia dos *rfãos,um Juiz c\e 

Fora para o crime e-para o cível,um Corregedor e Provedor. 

2- Poderes e atribuições 

Tanto nas Ordenações Manuelinas como nas £ilipinasço Juiz de Fora 
nao é conferido tratamento autónomo,aparecendo a figura integrada e mis
turada com os Juízes ordinários,de recrutamento e eleição local. (2I6) 

As suas atribuições eram diversificadas e dividiam-se por duas 
componentes essenciais : uma,de características jurídico-legais,outra de na
tureza político-administrativa.Ha prática,os dois traços confundiam-se e, 
às vezes,até se sobrepunham,mostrando-se difícil a distinção. 

Se a função judicial constituía como que a razão de ser e a justifi-
cação da Instituição.depressa a segunda componente sobressaiu,tendo os Reis 
aproveitado habilmente os Juízes de Fora(bem como outros Magistrados de 
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carreira)coiio apontes eficazes do esforço centralizador e unificador 
da ''onarquia absoluta. I 

Ao objectivo do nosso estudo cunpre destacar,sobretudo,o papel po
li tico-administrativo do Juiz de Fora,sem desprezar a sua função julga
dora e de vigilante do cumprimento da lei.Aliás,correlativamente,como vi
mos, aos governantes do Concelho cabiam também funções judiciais em co-
legialidade com o Juiz de Fora. 

Gomo julgador e pessoa investida em autoridade,o Juiz de Fora de
via trazer,permanentemente em público,a sua vara branca,diferente da dos 
ordinários que era pintada de encarnado.(217) 

A sua alçada era superior à destes e ia até ao limite máximo de 
4$000 reis nos bens de raiz e 5S000 nos bens móveis e as suas sentenças 
entro daqueles valores não eram susceptíveis de apelo ou agravo.(218) 

Sendo de fora parte e nomeado pelo Rei,não poderia ausentar-se do 
lugar do seu julgado nem viajar até à Corte sem autorização do Soberano. 
(219) Quaato ao resto,as suas atribuições coincidiam com as oue eram con
signadas aos Juízes ordinários. 

Destaquemos as principais: 
-cumprir o programa de audiências,despachar injúrias verbais,jul

gar presos e contendas de bens móveis e de raiz;(220) 
-castigar os autores de malefícios e malfeitorias,mesmo sendo fi

dalgos, e indagar do seu paradeiro quando se pretendessem eximir à justi
ça; (221) 

-organizar devassas sobre homicídios,violações,fogo posto,fuga de 
presos,furto de valor igual ou superior a um marco de prata;(222) 

-defender a jurisdição real contra os abusos dos senhores eclesiás
ticos ou laicos;(223) 

-mandar tocar o sino de recolher :(224) 
-obrigar o alcaide a guardar convenientemente a cidade com os seus 

homens e fiscalizar a acção dos almotacês;(225) 
-inspeccionar mensalmente as estalagens,verificando se estavam for

necidas de mantimentos e camas necessárias ;(226) 
-ordenar devassas sobre o comportamento dos companheiros que os pre

cederam; (227) 
-fomentar o extermínio dos lobos.premiando os aue exibissem peles 

e cabeça das feras abatidas.(228)Segundo os capítulos das Cortes de l6l9, 
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esta actividade devia ser fomentada e devidamente remunerada, "oois 05 ani
mais devoravam frequentemente os moços que guardavam gados e até entra
vam pelas casas adentro;(229) 
-acudir às desordens e "arroidos" pondo-lhes termo e prendendo os cul
pados .furiosamente em I568,a Câmara do Porto escreveu ao Cardeal Infante 
a solicitar-lhe que ordenasse aos Julgadores fossem residir -oara o sítio 
mais próximo das traças e lugares públicos para,desse modo,lhes ser mais 
fácil reprimir rixas e barulhos.(230) 

nas mais que estas funções que as Ordenações Filipinas lhes atribu-
xam,algui.ias das quais foram cumulativamente da responsabilidade de outras 
entida!es,interessa-no3 examinar o peso real e o alcance da acção concre
ta do ^uiz de Fora junto da Vereação. 

3 - 0 Juiz de Fora e a Gamara 

0 parágrafo 2 do título 65 do Livro primeiro das °rdenações Filipi
nas encarrega os juíses ordinários do regimento da ^idade em solidarieda
de com os Vereadores,obrigando-os a comparecer nas reuniões da Vereação. 
Esta cláusula era evidentemente extensiva ao Juiz de Fora. 

Podemos desde já afirmar que este (ou,na sua ausência,o Juiz de Fo
ra dos Crfãos)marcaram presença na esmagadora maioria das reuniões cia Ve
reação,de que nos ficou relato,como se poderá ver do quadro atrás apresen
tado. E-quando nao estavam na cidade ou se achavam impedidos,a lei previa 
que os dois Vereadores mais velhos assumissem funções de Juiz,tomando 
conta da vara. 

Se atentarmos no nuadro da página 498 .verificamos que entre I580 e 
16^0 ê muito elevada a taxa de assiduidade e quando ela se apresenta 
mais baixa,normalmente tal facto ficou-se a dever a vacância,impedimento 
ou ausência do magistrado.N0 conjunto,segundo os nossos cálculos,os Jui
zes de Fora compareceram a 7^*6 % das sessões registadas - o aue nos pa
rece uma excelente média e dado importantíssimo quando nos propomos estu
dar a sua influência na Administração Municipal. 

Qual o papel do Juiz de Fora junto do Governo 1'íunicipal? 

De forma genérica,podemos asseverar que este Magistrado,sob o pon
to de vista administrativo,era uma espécie de representante permanente 
do Rei junto da Vereação,sentando-se à Mesa da governança por direito pró
prio e com poderes semelhantes aos dos Vereadores. 
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A sua acção desonvolveu-se ora numa linha de colaboração com os 
Vereadores como se fosse un deles,ora numa posição de força como agente 
do Poder,impondo-lhes o cumprimento da vontade régia expressa na lei ge
ral ou em provisoes específicas. 

3.1 - Integração na governança da cidade 

A melhor imagem que define publicamente o Juiz de Fora como um ele
mento da governança municipal ê dada pelo seu lugar protocolar nas ca
deiras de espaldas onde se sentava nos actos solenes ao laco dos mais im
portantes Oficiais da Cênr ra e do ^orregedor.E quando em l608,como vimos, 
se proibiu aos últimos ocuparem lugar nas igrejas juntamente com os Cor
pos das ^amaras,o Juiz de -''ora foi mantido em sua posse. 

Sendo um elemento da. governança,assistia activamente aos seus actoe, 
assinando as deliberações tomadas como se de fora nao fosse. Dois Verea
dores e o Juiz,já o dissemos,constituíam número suficiente para tomar de
liberações como se de 3 vereadores se tratasse.E quando o Juiz de Fora 
nao concordava com a resolução da maioria,restava-lhe o recurso de fazer 
declaração de voto e assinar vencido,tal como procediam, os Vereadores. 

(231) 
Frequentemente solidariza-se com os vereadores:quando em 15o7,os 

membros do .Senado, com o pretexto de poupar dinheiro aos. cofres camarári
os,resolvem assumir rotativamente o oficio de -Lrovedor das ^alçadas,o pri
meiro a servir foi o Juiz de Fora.(232) As vezes,até os substituírem 159*)-, 
Cristóvão Machado de Miranda toma a iniciativa de examinar a oualidade 
de certo açafrão vendido nn cidade,reprovando-o como impróprio para consu
mo. (233) 

As cartas dirigidas pela Câmara aos serviços centrais cm Lisboa ou 
Madrid são assinadas por ele tanto como pelos Vereadores e,do mesmo modo, 
as cartas régias dirigidas pelo ^ei à Câmara citam quase sempre,no ende
reço, a pessoa do ^uiz de Fora. 

Este estatuto do Juiz de. Fora não é nunca, contestado: em l6l0 o Se
nado acordava que todas as licenças emitidas pela Edilidade,redigidas pe
lo -escrivão, fossem assinadas pelo Juiz e por todos os Vereaà0res(23i)-)e-
mendando o estabelecido em 1591,segundo o qual bastaria para o efeito 
a rubrica do Juiz e de 2 Vereadores.(235) 

Na mesma ordem de ideias,ao Juiz pertencia estar presente à arrema
tação das sisas que anualmente,depois do Natal,se efectuava na Praça da 
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Pdbeira.E nas ordene de pagamento emitidas pela tâmara,a assinatura des
te magistrado nao se dispensava facilmente.(236)E no terçar dos vinhos 
exigia-se a presença de um Vereador ou do Juiz.(237) 

0 estatuto do Juiz de -Fora junto da Vereação parece ter evoluído 
numa linha de crescimento de importância aos olhos dos próprios V e r e a (j 0_ 
res,pois em 163^ sao eles mesmos a afirmar que nao havia Corpo de Câmara 
quando ele não estivesse presente na Mesa.(238) 

Estes exemplos,extraídos um pouco ao acaso,constituíam rotina quo
tidiana da Administração concelhiatpodendo deles aquilatar-se da relevân
cia do Juiz de Fora junto da governança. 

Ho entanto,já o dissemos,nem sempre dispôs de voto nas eleiçSes mas 
reconhecia-se-lhe a faculdade de desempatar quando os votos dos Vereado
res fossem iguais.Quanto às medidas de administração corrente,o seu direi
to de palavra e de voto parece-nos idêntico .ao dos Vereadores.E I curioso 
que nos conflitos da Câmara com o Governador da Relação,às vezes o Juiz 
alinha ao lado dos Vereadores quando lhe seria mais útil manter uma posi
ção neutral ou pôr-se do lado da entidade hierárquica superior.Assim acon
teceu,por exemplo,com o Doutor Pui Lourenço em 1599 que alertou os Verea
dores para o facto de o Governador se querer intrometer na guarda da Saú
de,da competência da Câmara.(239) 

Mas esta perspectiva de companheiro dos Vereadores está longe de de
finir satisfatoriamente o papel do Juiz de Fora junto da Vereação,não sen
do mais que una parte das suas atribuições. 

3.2-0 Juiz de Fora como agente do Poder real 

0 posicionamento dos diversos Juízes de Fora,que se sucederam na Ju-
dicatura_do Porto,face aos Vereadores não foi uniforme.Se nuns ressalta a 
integração quase perfeita e sem atritos,noutros sobressai a faceta de Re
presentante do Piei na Câmara, fiscalizando, vigiando a legalidade dos actos 
da governança,obrigando os Vereadores ao cumprimento da "vontade" real. 
'1'al diferença de comportamento dos magistrados | constatável e deve-se a 
vários factores: 

10- ao regimento que lhes é facultado no acto de nomeação.Neste as
pecto,as normas pelas quais os Juízes de Fora se orientavam no exercício 
de suas funçSes não eram iguais para todos,nem se limitavam às consagra
das nas Ordenações.Assim,por exemplo,em 1593,ê concedida ao Lie.do Gris-
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tóvao Machado de *-iranda a revalidação dan provisões que lhe foram re
metidas quando serviu na cidade tíe ̂ agos. (240) E em 1 "598,ao Doutor Rui 
Lourenço,paradigma do Juiz de î'ora autoritário e prestigiado,renovam-se-
-lhe expressamente as cláusulas e regimento quo lhe haviam sido dados 
quando desempenhou igual ofício na vila de °etúbal.(24l) 0 mesmo aconte
ce em 1612 com 0 Lie.do ^uis Touro Godinho nue acabara de servir en Be-
3a» Ê curioso que nestes 3 casos (que não sao os fanicos) de trans
ferência de uma vila ou cidade menos importante para" a segunda do Reino 
se lhes conservam atribuições e prerrogativas da nomeação anterior,sendo 
muito diferentes forçosamente as circunstâncias do exercício do cargo. 

Por vezes,£ a própria carta de nomeação que situa hierarquicamente 
os grupos sociais face ao Juiz.Assim,em 158l,o decreto de nomeação do Lie. 
do João Gil de Abreu, ordena que lhe obedeçam "os officiais da Camará, os 
fidalgos, cavaleiros, rendeiros e homens bons do *ovo".(242) 

2û- As determinações pontuais dimanadas da corte,de modo a presti
giar o Magistrado.Por exemplo,em 1595 a provisão a dispensar Dio ;o de Ma
dureira de servir como Vereador é endereçada ao Juiz de Fora e não à Me
sa da Câmara. (24J,)Em 1597 g ele exclusivamente encarregado de tirar devas
sa daqueles que caçavam pombas junto dos pombais com negaça ou rede de 
tombo. (244)E já em 1640,alguns meses antes da Restauração, o Juiz de Fnra 
é nomeado pela ^oroa para inquirir do desleixo do próprio Corregedor da 
Comarca em alistar cavalos para a prevenção militar.(245) 

32 -Aos desentendimentos,rivalidades e necessidade de liderança oue 
uma equipa de várias cabeças iguais em estatuto e distintas em capacidade 
experimentava: frequentemente.Se havia um empate na votação.para almota-
ces,era o Juiz de ?ora quem resolvia a questão,como vimos.S un Vereador 
deixava de comparecer ou um almotacê adiava exageradamente a tomada de pos
se era ao Juiz que se pedia obrigasse os faltosos a cumprirem.(246) 

0 papel arbitral em eme se achava era,sem dúvida,fonte de prestígio 
que o Juiz poderia capitalizar em proveito pessoal e da exaltação da pró
pria autoridade de que se encontrava revestido. 

Alguns Juízes de F0ra impuseram-se,de facto,à Vereação e aos Verea
dores.0 exemplo mais acabado terá sido o do Doutor Rui Lourenço.Logo nue 
tomou posse,em 1590,mostrou-se disposto a fazer cumprir as provisões ré
gias sobre eleição de almotacés.ameaçando os V e r e a d o r e B c o m g r a v e s p e n p g 

se prevaricassem(2/;7)e reivindicando não só o direito de votar nas elei ' 
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ÇSGS normais nas até o de o seu voto dever ser sempre considerado como 
voto de qualidade.(2^8) E quando os fidalgos tentavam resistir e nao ser
vir de almotace,o Juiz notificava-os de que ou tomavam posse ou teriam 
que ir justificar-se,emprazados,perante o Desembargo do Raçoí 

Todavia,este homem autoritário,mostrou-se colaborante com os Ofi
ciais e deu exemplo de grande abnegação na prevenção da peste,em l600, 
merecendo dos Vereadores a afirmação lançada em acta,de que "era notório 
o cuidado,vigilância e diligencia" com que havia procedido nas matérias 
da peste.(2^9)Ao que parece,devotavam-lhe grande estima,da qual o próprio 
Rei compartilhava,pois em lo20 numa minuta de carta a expedir de Madrid 
^ . . - ^ ^ « L A - U ^ u " « a.̂i-1-j-,i~> »w iai,i,u fc oiguxii^dbj-vu^iciu u u B t a n t e s a o e r m o s q u e 

o Monarca riscou a palavra "amigo" pela simples rasao de que tal privilé
gio cabia apenas aos que possuíam o titulo "do Conselho de Sua Hao-esta-
de".(250) 

Não se pense que este caso de um Juiz de Fora que se impôs aos Ve
readores foi único.Ilâ muitos mais.Nos princípios de 1593,Jácome Ribeiro 
de Leiva proibiu aos Oficiais de escolherem oa Ouvidores e Meirinhos do 
'-i-ermo com o pretexto de que faltava um Vereador.Nem mesmo a intenção ma
nifestada por um Vereador mais velho de agravar para a Relação fez demover 
o teimoso JuiaÍL(25l) nao obstante estar próximo o momento de ter que se 
submeter ao Juízo de residência.0 Juiz era o guardião da lei e devia fa-
zê.-la cumprir em todas as circunstâncias. 

Não deixa de ser curioso assinalar que é ao Juiz de Fora quem,em 
l638,é inquirido pela Infanta Dona Margarida sobre o não cumprimento da 
provisão de 23 de Fevereiro de I605 que obrigava a Câmara a estabelecer 
número certo de taberneiros.(252) 

Se tal ocorrência constitui uma responsabilização,por outro lado, 
ê uma prova da dignificação de que a ^oroa sempre procurou rodear os seus 
Oficiais.Sxemploa disso nao faltam.Citaremos o caso do Lie.do Jacinto Ri
beiro que,tendo sido Juiz de Fora em Moura,por volta de l633,foi perse
guido pelos parentes de um alto funcionário do °'onselho de Portugal,em 
Madrid,o Doutor Cid de Almeida. Apesar de o Juízo de residência lhe ter 
sido favorável houve artes de o manter desempregado durante anos.Sabe
dor disso,o Rei ordenou que aquele oficial,à laia de compensação,fosse 
colocado nas vagas de Corregedor ou Provedor das cidades e vila do pri
meiro Banco!(253) 
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Mas a política de prestigiar os Julgadores e Magistrados que a Co
roa seguiu,não terá favorecido atitudes de prepotência e abuso de auto
ridade por parte dos Juízes de Fora? 

Pensamos que nao.S verdade que estalaram conflitos entre o Juiz de 
Fora e os oficiais da Câmara,isoladamente ou em grupo.Por exemplo,em 1590 
o escrivão Manuel de i-atos Pais quis impedir o Lie.do Luís Alvares de San-
de de levar para casa uma carta régia por não ser permitido que os pa
peis da Câmara saíssem para fora dela.A esta interpelação, o Magistrado 
ordenou secamente ao interlocutor que se calasse e não falasse mais no 
assunto.0 -^scrivao obedeceu mas registou no livro a ocorrência! (2.5k) Mais 
tarde, em l6l-i-, outro Juiz pretendeu manter a seu lado durante as sessões 
municipais um tabelião privativo,para além do Escrivão oficial.Cs Verea
dores opuseram-se,prolongou-se a discussão de tal nodo cue não se fez 
vereação nas , finalmente , prevaleceu a posição dos Edis.(255) 

Mas se estes e outros conflitos nao degeneraram em prepotência,isso 
ficar-se-á devendo ao facto de,quando as discordâncias não se resolviani 
por consenso,se poder apelar para a Relação.Assim,em 1637,0 Tribunal anu
lou a sentença de prisão que o Juiz lançara contra o tesoureiro da cida
de.(256)2 em I0O7,os Vereadores processaram o Lie.do Rodrigo da Câmara 
por pretender cobrar emolumentos de assinaturas de papeis -pertencentes 
ao Senado da Câmara.Por se tratar de "novo e injusto tributo para o po
vo",© Juiz foi condenado.(257)Mais tarde,em I638,tendo o Juiz arranca
do em público a vara de almotacé a Inácio de Magalhães Cirne com o pre-
texto^de que lhe nao dera .juramento,logo os Vereadores agravara'! para a 
Relação onde foram providos e o Juiz de Fora obrigado a parar os custos 
dos autos.(25S) 

Peste aspecto,a Casa da Relação constituía ura trunfo importante,do 
qual,aliás,muito menos comodamente podiam lançar mão as Câmaras do inte
rior ,restando-lhes o recurso ao Corregedor da Comarca respectiva. 

E a obrigação do Juizo de residência não terá constituído igualmen
te um factor dissuasor de prepotências? Pensamos cue sim,de acordo con o 
que acerca do assunto expusemos atrás. 

3.3 - 0 Juiz de Fora,Presidente da Câmara? 

Para além de representante e agente do Rei junto da Vereação,podere
mos considerar o Juiz de Fora como Presidente da Câmara do Porto? 
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A quentão parece pertinente por várias razões: 
1°. - porque tal já foi afirmado e escrito por ur: mestre insigne da his
toriografia portuense; (259) 
22 - a Câiiara de Lisboa dispunha, na sua estruturação, de um Presidente 
de nomeação régia. Por analogia não terá o Porto desejado igual magis
tratura? 
3o- - Era algumas Câmaras do Pais parece que competia ao Juiz de Fora o 
lugar de Presidente.Este terá sido o caso de Viseu onde a documentação 
expressamente o trata por esse título.(26o) Provavelmente também terá si
do o caso de Guimarães.(26l) 

Antes de darmos a resposta à questão, devemos distinguir entre e-
xercer a chefia da administração corrente no dia a dia e o direito ao tí
tulo de Presidente. 

Quanto a este segundo aspecto, afirmamos que o Juiz de Fora do Por
to nunca, durante o período acmi estudado, pôde legitimamente usar do tí
tulo de Presidente como usufruía o Presidente da Câmara de Lisboa. Com 
efeito, em 1620 o Lie.do Jorge da Silva Mascarenhas, logo depois de empos
sado pretendeu que os Vereadores o tratassem como Presidente da Câmara. 
Estes negaram-se peremptoriamente argumentando precisamente que, por cos
tume antigo, o Juiz s6 votava quando os Vereadores empatavam nos seus vo
tos. E escreveram ao Rei a solicitar-lhe que não consentisse na alteração 
que o Juiz de Fora desejava, visto "nûqua aver tal nome nesta Camera". 

A resposta do Rei, através do Desembargo do Faço, arrumou a auestão: 
não se permitia modificar "a hordem e estillo" tradicionais.E logo seguiu 
a ordem para que o Magistrado desistisse do título honorífico que ambicio
nava. (2Ô2) 

Parece que a tendência do Poder central se orientava no sentido de 
travar tais novidades. De facto, em l602, uma carta ré-ia dirigida à ci
dade de Svora contrariava uma petição dos Vereadores os quais desejavam 
que a sua Câmara tivesse Presidente. (263) E em I608, con.o vimos, proibiu 
o Escrivão da Câmara do Porto de utilizar o título de Secretário. 

Quanto ao primeiro aspecto, efectivamente o Juiz de Fora exercia 
uma certa liderança nas actividades camarárias: era o nome dele cue o Es
crivão colocava em primeiro lugar na lista dos elementos presentes nas 
Vereações, a não ser quando, excepcionalmente, a elas assistia o Correge-
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dor da Go m ar c a ; 
- ê também ele o primeiro a assinar as Actas dan reuniões; 
- era ele quem, de facto, desempatava as votações quando or votos dos Ve
readores se repartiam em partes iguais; 
- alguns Vereadores não desdenharam considerá-lo como Presidente. Assim 
em 1634, Francisco de Sousa da Silva, Vereador, dirigiu-se ao Lie.do 
Pascoal Nunes Lobato que servia de Corregedor, nestes termos:"requeiro 
ao corregedor juiz de fora como presidente desta Camera ..."(264) 

Que presidia à eleição dos Almotacês e tinha obrigação de velar ne
la sua oualidade social, eram um facto. lias, provavelmente nem sequer vo
tava nessa eleição. Aliás, em I638, em plena casa da Relação, os Vereado
res defendiam que o Juiz ce Fora não era Oficial da Gamara e,por essa ra
zão, não tinha direito de voto na eleição daqueles oficiais. (26,5) 

Gomo quer cue reja, titulo de Presidente da Gamara não possuía. 
Dir-se-á que a questão do título era secundária, quando se possuía -oder. 
Pensamos que na época a questão era importante.Quando em I608, se tratou 
de fazer um novo Regimento para o Conselhodè Portugal, em Lisboa, alguns 
opinavam que esta instituição não devia ter Presidente, mas sim Vedor da 
Fazenda.(266) Se o problema fosse secundário, pS-lo desta for- a seria to
talmente ocioso. 

4- - A nomeação.Importância da Judicatura do Porto 

Os Juízes de Fora de Svora, Coimbra, Porto e Santarém eram nomeados 
pelo Lei, apés consulta feita pelo Desembargo do Paço.Para as restantes 
cidades e vilas do Peino, a nomeação não carecia de ir a Fadrid para a-
provação régia.(267) 

A judicatura do Porto era cobiçada naturalmente por ser cidade de 
primeiro Banco e por dar acesso a cargos mais importantes. Por exemplo, 
em 1584, o Lie.do Fernão de Aires de Almeida foi nomeado Juiz de Fora do 
Forto.(268) A seguir foi colocado no lugar de Corregedor do Cível da ci
dade de Lisboa e e m 1598 era Desembargador Extravagante na Relação do Por
to. (269) Do mesmo modo, o Lie.do Luís Coelho que fora Juiz dos Órfãos e 
interinamente Juiz de Fora da cidade por volta de 1<58<5, aParece-nos em 
1600 como Desembargador Extravagente da Relação,(270) depois de ter ser
vido como Provedor do Algarve.(271)Jácorne Ribeiro de Leiva, Juiz d e F o r p 

em 1592, fora nomeado Desembargador Extravagante da Casa da Suplicação e 
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ea l603 alcançou o lu;;ar do Procurador dan Ordene Hilitares.(272) Fm 
1593) o Lie.do Cristóvão lanhado de Miranda, depois de ter servido su
cessivamente como Juiz de Fora da Aldeia Galega, Torre de Moncorvo e 
Lagos foi colocado na cidade do Porto.(273) Ora, em I606, era Desem
bargador da Relação, depois de ter servido como Conservador da Universi
dade de Coimbra. Mais tarde, foi promovido a Desembargador da .Suplica
ção. (27^) 

Seria fastidioso citar outros exemplos. Os referidos bastam para 
comprovar a importância da judicatura do Porto no cursus honorum de um 
Magistrado.Não sendo lugar para principiantes, oferecia garantias inte
ressantes de promoção. (275) 

5 - Vencimentos 

0 salário do Juiz de Fora da cidade do Porto atingia os 200$000 reis 
em 1638,(276) sendo totalmente pago â custa da Fazenda. Fste excelente 
pecúlio era acrescido das propinas do Corpo de Deus as quais, tal como no 
caso dos Vereadores, somavam 2MJ0OO. 

Para além disso, tinha direito a "proes e percalsos" decorrentes do 
seu trabalho. liais que uma vez os Vereadores os impediram, de cobrar emolu
mentos por assinaturas de papéis oficiais.(277) 

Was viagens que efectuavam ao serviço do Rei gozavam de ajudas de 
custo.Assim,em lbl5,é garantido ao Bacharel André de ^erqueira Botelho, 
o direito a "pousadas,camas,estrebarias gratuitas e mantimentos,bestas, 
barcas, guias pelos preços e estado da terrassas regalias incluíam as 
viagens da Corte para o Porto e do rorto para a Corte.(278) 

Os Juízes de F o r a estavam incluídos entre os oficiais que,antes de 
providos na função,eram obrigados a entregar inventário de todos os seus 
bens,sob pena de nao poderem tomar posse dos seus lugares.Curiosamente, 
esta lei foi promulgada em 1Ô23 para "atalhar tanto quanto possível à 
desordenada cobiça que é raiz de todos os males".(279) 

Ontem como hoje,quem estava investido em funçSes de julgar e gover
nar, devia manter as mãos limpas e impolutas,senão por convicção,ao menos 
por imposição. 

D- JUIZ DE FORA. DOS ÓRFÃOS 

Tal como os outros Julgadores de carreira,o Juiz de Fora dos Órfãos 
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era nomeado pelo T'.e± após consulta do Desembargo do Paço e a sua tonada 
de posse tinha lurar nos- Paços do Concelho perante o Senado da Câmara. 

As suas atribuições específicas,como o titulo indica,eram orienta
das no sentido de proteper os órfãos e aparecei:! desenvolvidas ao longo 
de vários parágrafos nas ordenações líanuelinas e Filipinas.(2o0) 

A actividade deste magistrado desenvolvia-se em ligação orgânica 
com o Provedor da Comarca,sendo independente relativamente à Administra
ção i-Iunicipal - pelo que não é nosso objectivo demorarmo-nos no seu estu
do. 

As audiências eram concedidas,em princípio,nos laços do Concelho.Ma 
como o Corregedor e o Juiz de Fora,poderia realizar audiências particula
res na sua própria casa,sobretudo tratando-se de causas que pudesse de
terminar sumária e verbalmente.(28l) 

A utilização da residência para este fim deve ter-se vulgarizado, 
pois em I6l3 a Câmara mancou aí instalar uma Pesa grande e adequada às cir
cunstâncias bem cor,o os escabelos para cómodo despacho das partes.(282) 

Po seu impedimento,pertencia à Câmara eleger Juiz DOE Órfãos'interi 
no,recaindo a escolha,por costume antigo,no Síndico da mesma. 

0 aspecto mais importante do seu estatuto,na perspectiva do nosso 
estudo,era que na ausência ou impedimento do Juiz de Fora competia-lhe 
servir no seu lugar,juntamente com os Vereadores.Todos os Juízes de Fora 
dos Crfaos tiveram oportunidade de,por mais ou menos tempo,exercer tais 
funções.Um ou outro serviu até de Corregedor da Comarca,de acordo com o 
sistema de substituições previsto na lei.(283) 

Tal como os restantes magistrados,no fim do mandato trienal era su
jeito ao Juízo de residência,constituindo o despacho favorável condição 
importante na promoção da carreira.Os próprios Juízes dos Órfãos de elei
ção local eram submetidos a essa salutar sindicância que,neste caso,com
petia ao Provedor da Comarca respectiva.(284) 

Al uns ofícios auxiliares do Juiz dos Orfãos eram de provimento mu
nicipal. Assim o de partidpr e avaliador dos órf ãos .̂ urito embora tal prer
rogativa fosse vivamente contestada pelo Corregedor e Provedor Lopo Pias 
de Gois, foi a própria Cs.sa da Suplicação ouem,por despacho final ce I63O, 
confirmou a Câmara na sua antiga posse.(283) 
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Conclusão 

Não podemos imaginar que entre as Câmaras Municipais e as repar
tições centrais sedeadas em Lisboa ou Madrid se erguia um enorme va
zio institucional. 

Ao longo dos séculos,a Monarquia absoluta fora lançando insti
tuições intermédias que visavam garantir o controlo da Coroa sobre 
as autonomias concelhias e impedir as prepotências das aristocracias 
locais sobre as populações-Assim,a pretexto de mais correcta adminis
tração da Justiça,surgiram nos principais lugares do Reino os Corre
gedores,os Juízes de Fora,os Juízes de Fora dos Órfãos,dotados de pro
gressiva capacidade de fiscalização e até de intervenção na gestão 
municipal. 

Nenhuma destas instituições foi de invenção filipina.Mas a Admi
nistração dos lustrias não foi mera espectadora do processo.Antes ne
le interveio activamente. 

Primeiramente,implantando a Casa da Relação na cidade do Porto 
e fazendo do Governador da mesma Casa o seu representante por excelên
cia,com jurisdição sobre um vasto território. 

Depois,procurou prestigiar os Magistrados judiciais de nível 
concelhio e comarcão.fazendo deles seus agentes,através dos quais se 
mantinha informada da realidade política e económico -social do 
Reino. 

A ligação directa entre a Câmara - Vereadores e a Corte jamais 
foi proibida.Mas o Poder não a terá incentivado,preferindo-lhe a me
diação dos seus agentes,que terão funcionado como pontos de apoio de 
toda a acção governativa programada pelas repartições centrais. 
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(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5> 

(6) 

(7) 

- Sobre as vicissitudes e andanças destes Tribunais ver TORRES Rui de 
Abreu,Casa do Cível e Casa da Suplicação in Dicionário de História 
de torturai, vo 1. I,pp. 5o7-5o!8 e IV.pp. 103-1 oV 

- CUEdA,D.Rodrigo da,Catálogo e História p. 216 

- FERREIRA,J. Aurusto,o.c.,p. l82 

- Esta documentação poderá encontrar-se no AGS,Estado,maço 428.Ver o 
aproveitamento de parte dela en RIIBIO,Julian Maria, Fil j p e Il'de Es 
Iiana^Rey de i-'ortural ,1'adrid , 1Q5Q, pp. 83-G6. "~~ ~ 

- AGS Estado,maç. 428 (Al Obispo de Leyria sobre lo de la Justicia de 
rortu^alj 

- AGS,idem (D.Cristóvão de honra a Zaias - 22.9.15o!) 

- AGS, idem ( Relatório de Rodrigo Vasquez de Arze ao Pei - IO.IO.I581) 
(8) -

(9) 

(10). 

(11). 

(12). 

(13)-

(14). 

(15)-

(16)-

(17) 

AGS,idem (Parecer de D.Cristóvão de Moura sobre os apontanento- de 
^odrxro Vasouez e Parecer do Conde de Portais -re sobre o mesmo'assun. 

AGS idem (Ádvertimiento de mano de Su Ilagestade sobre el néscio de 
la Justicia de Portugal - -Lisboa 12*1.1582) 

AGS,ibidem . Sobre este assunto,ver o nosso trabalho Criação das 
jaroquxas de S.Eicolau e de VJ £-: da Vitória (15Q5)-As^Tcl^s~7ófio-
zeçonoi^çor^e religiosos da época, p o r t o j ̂  ~ 6_^ — 

Ver uma cópia deste documento na BPHP,ms.677,fIs. 192-205 
V e r Ordenações e leis do Reino de i'or turrei, recopiladas per mandado 
delRei D.Philippe o Primeiro , 128 ed., Tomo I, Coimbra, 18 50, r>v. P VYITT 
e XXXI. ' ' , w 

AGS, Estado, maç. ': 28 (Del ^onáe de Portalegre sobre lo de la -justicia 
de que se trato miercoles 17 de enero) 

AGS, id em (Vilhete dei Conde de Portalegre a Zaias para inteligên
cia de su scripto) 

AGS, idem. Jul gar, o s tratar-se de um documento expedido Pela Junta da 
Justiça de Portugal,nas margens do qual o Rei,cremos oue de seu 
próprio punho,escreveu anotações. 

AGS,idem (Parecer de Rodrigo Vasquez sobre lo oue se trato en la 
Junta de Portugueses - 8.4.1582) 

- AGS,idem (Del Conde de Portalegre / sem data) 
(18)- AGS,idem ( De Rodrigo Vasouez en Lisboa sobre ouien sera presidente en Oporto - 4.8.1582) 1 esiaente 



-Ii40_ 

(19) - FERREIRA,J.Augusto,o.c . ,p.lS2.ver a cópia do Regimento cia Relação 
e Gasa do ^orto na BPMP,ms.677,fis. 175-177-

(20) - As cópias de ambas as cartas conservam-se no AGS,Estado,maç. 428 

(21) - Livro 1Q das Chapastp. 137 (carta de 21.10.1582) 

(22) - BASTO,A. de Magalhães,Histeria da Santa Gasa. . . ,vol.I ,pp. 5H-512. 

(23) - BASTO,A. de Magalhães,Sumario de Antiguidades.., p.221 

(24) - AGS,Estado,maç. 428 (carta de 23.9.1582) 

(25) - BPMP,ms. 677, fl. 40v. 
(26) - FERREIRA,J.Augusto,o.c.,p. l82.Ver algumas referências em SERRÃO, 

Joaquim verissimo,História de Portugal,IVtpp.258-259 e ainda en 
BASTO,A. de Magalhães,Sumário de Antiguidades ...,pp. 217-220 

(27) - Livro 29 das Chapas,p. l6 (carta de 25."I.15o2) 

(2o) - ver sobre o assunto os Capítulos apresentados às. Cortes de l6l9 e 
estudo sobre eles feito por nós em A Participação do ^orto nas Cor
tes de Lisboa de l6l9« 

(29) - BPHP,ms. 677. 

(30) - Em 1608,a falta do Governador Henrique de ^ousa,ausente em Madrid 
onde integrava o Conselho de Portugal favoreceu o eclodir de gra
ves desentendimentos no seio dos Desembargadores,um dos quais,o 
Doutor Gonçalo de SQusa foi preso no Castelo de S.João da Foz (AGS, 
SP,L. 1465,fis. 199-200 e 435-436). 
Outras desavenças escandalosas deram razão aos cue instavam com o 
Rei para que nomeasse Governador interino,enquanto Diogo Lopes de 
Sousa nao entrasse a servir.Foi então provido Luís da Silva,o qual 
foi nomeado em l6o8,ao que parece contra sua vontade,e não em I606 
como afirma Henrique Duarte e SOUZA RSYS (BPHP,ms. 1270,fl. 215). 
Ver AGS,SP,L. 1465,fl.499 (carta régia de 3.10.1608). Na mesma al
tura,Maio de I608,a Casa da Suplicação também se achava sem cabeça 
dado que havia 9 meses que o Regedor D.Diogo de Castro estava pre
so. AGS,SP,L. 1465,fl. 224. 

(31) - Ord. Fil.,Ljyro lQ,tit. 39,5 3. ver ainda 3PMP,ms. 677,fl> l67v. 

(32) - MOUSIIIBR,Roland,Les Institutions de la France ... ,11 ,p. 250;DURAND, 
Georges,Etats et institutions...,p. 167 
Exemplo claro desta afirmação pode ver-se no próprio Regimento da 
Casaros dois Corregedores do Qrime e do Cível poderiam conhecer 
todas as causas que o Juiz de Fora e o Corregedor podiam conhecer, 
desde que as partes o prefer issem.(BPHP,ms, 677,fl. 176) 

(33) - Ord. Fil.,Livro lQ,tit. 35.Introdução. 

(34) - Assim,Pedro Guedes,10 Governador (interino) era filho de Simão Gue-
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des,Vedor da casa da Rainha D§- Catarina e de Da Maria de kendonça.Foi 8o 
Senhor de MUrça.Serviu deede 4 de Janeiro de I583 até 1590,na menoridade 
de seu primo Henrique de Sousa. (Ver SOUZA REYS ,BPIIP,ms. 1270, fl. 215 o 
qual repete o que afirmara Sylvio MONDANO no ms. 677 da mesma BPMP,o qual 
nòs seguiremos aqui nos dados biográficos dos Governadores) . 
Sucedeu-lhe em 10.XI.1590,Henrique de Sousa,filho de Babo de Sousa e so
brinho/herdeiro de Diogo L0pes de Sousa,referido no texto.Fez parte do 
Conselho de ^ortugal em Madrid.^uando dele saiu foi-lhe oferecido o se
guinte: - 2 alvarás de promessa de ajuda e favor para casamento de du-

a s filhas suas,sob condição de se declarar previamente com 
quem iriam casar; 

- ° título de Conde de Miranda do Corvo(e não do Douro,como por 
lapso SERRÃO,Joaquim Veríssimo - Histeria de Portugal,IV,p. 
308 refere)por mais duas vidas,além da sua; 

- gozar vitaliciamente dos 600$000 que tinha de ordenado; 
- usufruir de ajudas de custo de 2.400$000 por uma vez somente; 
- poder dar os ofícios das suas vilas de Miranda,Podentes,Vouga, 
Germelo,Folgosinho e Oliveira do Bairro; 

- carta da alcaidaria-mor de Arronches; 
- hábito de Cristo com 12Í000 reis de tença; 
- 3 alvarás de ofícios para os criados oue nomear.(AGS,SP, . 
L.1582,fis. 55-55V.) 

Durante a cua estadia na Corte,-enrique de Sousa foi substituído por 
Luís da Silva,Vedor da Fazenda e do Conselho de Estado,(AGS,SP,L.I585. 
fl. 215) alcaide-mor e Comendador de Seia.Sobre este personagem poderá 
ver-se de PAU,Virgínia,Fortunas Ultramarinas e a nobreza portupuesa no 
século XVII,Coimbra,I96I (Sep. da "Revista Portuguesa de His~tl>riãTrl;õ"r~ 
mo VII). 
Sucedeu-lhe em 1613 Diogo Lopes de Sousa,2Q Conde de Miranda,Senhor de 
Oliveira do ^airro^e Miranda do Corvo,Folgosinho e Podentes,o "diabo" 
de alcunha. (MORAIS,Crstôvao Alão de, o.c.,IV I,p. 298) Retirado Toara a 
'-orte onde desempenhou o alto carpo de Presidente do Conselho da* Fazenda 
ocupou o seu lugar em 2 de -aio de iGjA,Manuel da Silva e Sousa,do Conse
lho de Sua Majestade,Senhor e alcaide-mor de Alpalhão e Governador 
re de Belém.(SOUZA RBYS,BPMP,ms .1270, fl. 2i6 ; APT, IV 47, fl. 71 o:a Tor-- ) 

(35) - Crd. Fji.tLivro is,tit. 35,5 7 
(36) - AHHP.LV 29, fl. 186 

(37) - AHKP.LV 40, fl. 2l8v. e AGS,SP, L. 1511.fi. 5^v. (carta rágia de 
21.5.1614) 

(38) - AGS,SP,L. 1527, fl. 54 (carta regia de 28.I.I632) 

(39) - AHHP.LV 45,fis. 29v.,210 e g04;LV 44,fis. 76-GO e 71-74 

(40) - AHJ-:P,LV 45. fis. 308V-309 e 320V-321. 
(41) - ASMP,idem,fl. 319 

(42) - AHHP.LV 26,fis. 4l9-4l9v. 

http://1511.fi
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(1+3) - AHHP,Próprias, L .3 , f l . 323 (carta rêgia de 20.10.1596) 

(44) - AHMP.LV 45, f l . 257v. 

(45) - AHIiP,LV_35, f i s . 46-47 

(46) - AIIHP,LV 4j?,fl. 211v. 

(47) - AHMP.LV 46,ils.267v-268 

(48) - AHMP,Cofre da ̂ idade.Receita (l6l6-l655) ,fl.lOOv. 
(49) - AGS,Estado,maç. 4o45 - 5 
(50) - MOUSNIER,Roland,Les Institutions...,11,pp. 257-258 
(51) - GONZALEZ- AL0NS0,B.,E1 Corregidor Castellano,Madrid,1970 jDOMINGTJSZ 

ORTIZ,Antonio,El Antiguo Regimen...,p.200 
(52) - Ver sobre o assunto BORDES,M.,L'Administration Provinciale..., 

p.122; ANES ,,Gonzalo,El Antiguo RegimemLos Borbones,Madrid,1975» 
p. 315. ----- — -

(53) - BRAGA,Alberto Vieira,o.c.,p. 40,nota 1.SILVA,J.J. de Andrade e, 
0.0.(1605-1612),p. 284" 

(54) - BARROS,Henrique da uama,o_^c.,tomo XI,p. 170 ;CAETANO,Marceloto.c.» 
p. 68 

^35) - BASTO, A. de Magalhães , Vereaçoens.... ,p, 343 
(.^6) - OLIVEIRA,Antonio de ,o.c . ,1 tomo,pp. 7-8 
(57) - Livro 10 das °hapas,p. 236 
(58) - Idem,,p. 242 (carta régia de 2O.XI.i536) 
(59) - Idem,p. 247 (carta régia de 22.XI.1537) 
(60) - Idem,pp. 249-250 

(61) - RIBEIRO,João Pedro,Memoria sobre a subdivisão das Correições no 
Reinado do Senhor D.João III e cadastro das Provindas a que se-
procedeo no mesmo Reinado in " Jgrnal de Coimbra",vol. VI,nQ XXV, 
Lisboa,I8l4 ,p.6 

(62) - RIBEIRO,João Pedro,idem,p.4 
(63) - Ord. Fil.,Livro 1Q,tit.62,§4 
(64) - AHKP,LV 58,fl. 136 e LV 42,fl. 190v. 

http://ahmp.lv
http://2O.XI.i536
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(6$) - AHMP.LV 39.fl. 204v. 
(66) - Aing^LV 26, fl. 3l9v-320 
(6?) - AHHP,LV 46, fl. Il4-ll4v. 
(68) - AHHP,LV 41,fl. 194v-196 e LV 4.5,fl. 45v-46 
(69) - Ord.Fil.,Livro 10,tit.62,55 1-27 
(70) - Idem,§5 28-38 
(7i) - ̂ odavia no alvará de 22.1.1604 mandava aos Provedores que,anual

mente tonassem contas aos oficiais das Confrarias das ̂ isericôr-
dias.ANTT,L. 2° de Leis, fl.66 

^ ^ ~ Ord. Fil..Livro 1Q,tit.62,55 39-66 
(73) - ArHiTtArreiiiatações das -'--endas,L. 1 (1592),fis. 59v-64v. 
(7k) - AAR,Cortes do Reyno de portural... Torno VII, f 1.222. 
(75) - Ver,por exemplo,AIÍil5,L. 70 do Cofre dor -̂ ens do Concelho, no refe

rente a I6l0 e I62O. 
(76) - ANTT,L. 2Q de Leis.fis. 29-30 (lei de 6.7.1596) 
(77) - Nessa mesma correição o Magistrado ordenava aos Alnotacés que não 

se atrevessem a tomar a iniciativa de qualouer despesa visto cue 
isso competia em exclusivo aos Vereadores.(AHKP. LV ^7 fis PPA-
-205;. 

(7o) - CA3TAH0,Marceio, o.c., p. 69. 

(79) - AHMP, Registo Geral L. 2£, fis. 132-132v.(Carta de I6.5.I6OO) 
(So;> " 0rd» yiliP« 1. 1°, tit. 58, 5 1. Devia velar pela competência dos 

Tabeliães e suspender os incompetentes.(5 3). 
(81) - Idem, 5 2. 
(82) - Idem, § 34. 
(83) - Idem, § 22. 
(84) - Idem, § 28. 

(85) - SILVA, J.J. de Andrade e, o.c.,(I6l3-l6l9).(Alvará de 2.3.I613). 
(86) - Ord. Filip. L. IP, tit. 58, §5 6 e 10. 
(87) - Idem, § 52. 
(óv) - Idem, § 9. 
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(09) - Idem, § 12. 
(90) - Idem, § 18. 
(91) - Idem, § 20. 
(92) - Idem, § 39. 
(93) - Idem, § 7. 
(9*0 - Idem, § 32. 
(95) - Idea, § 33. 
(96) - AGS,. SP^ L. 1528, fl. 1. 
(97) - Ord. Filip. L. 1Q, tit.66, § 26. 
(98) - Idem, § 46. 
(99) - SILVA, J.J. de Andrade e, o.c, (1613-1619), p. 330. 
(100)- AHMP, LV 27, fl. 292v. O Ouvidor negligente seria punido com 1$000 

reis de multa. 
(101)- AHMP, LV 4g, fis. 348-350 v.Não era a primeira vez que tal missão 

era confiada ao Corregedor, pois em 1599 outro tanto lhe havia o 
Rei encomendado.(AHMP, LV 35, fis. I27v.-128). 

(102)- SILVA, J.J. de Andrade e, o.c., (I6l3-l6l9), D. l82; (l620-l627) 
pp. 71 e 92-93.'AGS, SP, L. 1511, fl. 372v.(Carta do Rei ao Arce-
bispo Vice-Rei de 17.10.l6l5). 

(103)- SILVA, J.J. de Andrade, o.c.(162O-I627),p. 91 e Ord. Filip. L.1Q, 
tit. 60,§ 15. " 

(104)- SILVA, J.J. de Andrade, o.c, (I6l3-l6l9), p. 182. 
(105)- Ord. Filip.. L. 1Q , tit. 58, § 42-e tit. 60, S 15. 
(1062- Idem, titi 58 , § 43. 
(107)- AHMP, LV 27, fis. 291-291V. 
(108)- AHMP, LV 32, fl. 139-139V. 
(109)- AHMP, Próprias, L. 5, fis. 195-196 
(110)- AHMP, LV 40, fl. 214. 
(111)- AHMP, LV 42,fl. 290V-291. 
(112)- AHMP, Pg6prias. L. 4, fis. 60-60v. (Carta régia de 2O.2.I589) 

http://17.10.l6l5


-1145-

(113) - AHMP, LV 26, fl. 336. 

(114) - AHi-iP, LV 47,il. 285. 

(115) - AGS, SP_,_ L.1529, fl. l?5v. 

(116) _ AHMP, LV 29, fl. 343. 

(117) - AHMP, LV 47, fl. 46v. 

(118) - Ver sobre este assunto THOMPSON,I.A.A., o.c, pp. 36-4-9. 

(119) - DOMINGDEZ ORTIZ, A., Desde Carlos V a la paz de los Pirineos. 

1317-1660, Barcelona, 1974, p. 100. 

(120) - MARQUES, A.H. de Oliveira, História ce Portugal, I, pp. k33-kj>k 

(121) - GODINHO, Vitorino Magalhães, Ensaios, II, pp. 396-397. 

(122) - VIAHNAjlélio, História do Brasil, 7f; ed., S. Paulo, 1970, pp.l4 
-I58. 

(123) - AHMP, LV 29, fl. 293. 
(124) - AHMP, IV 30, fl. l89v. 

(125) - ANTTL, Corpo Cronológico, parte IS, maço 114, doe. 1?̂ 9. 

(126) - O resultado desse trabalho foi remetido a Madrid pelo Vice-Rel 
era 1620 e foi por nós publicado no Apêndice documental ao tra-
ba1h o 0 Corso inglês e as populações do litora1 1us i tano(13 8 0-

(127) - AHMP, LV 33, fis. 88-88v. 

(128) - AHMP, LV 38, fis. 162V.-164. 

(129) - AHMP, idem, fis. 197-199 e AGS, SP^ L. 1490, fl. 75. 

(130) - AHMP, LV 31, fl. I66v. 

(131) - AHMP, LV 41, fl. 235. 

(132) - AHMP, LV_42, fis. 66 e 96. 

(133) - AHMP, idem, fis. I8l-l84v. 

(13;:) - AHMP, ide:v, fl. lS9v. 

(135) - AIUIP, idem, fis. 2^7v -2^9 v. 

(136) - BPE, Annaes de iortursl, Tomo IP, cod. CIIl/2-19, fl. l4?v. 

(137) - AHMP, LV 43, fis. 5-6.Sobre estes assuntos ver CRUZ,António 
0 Porto seiscentista..., pp. 70 e ss. 
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(13o) - AGS, SP, L. 1467, fl. 376. 

(139) - AHMP, LV 44, fl. 315-3l6v. 

(140) - AHMP, iden, ils. 320-323 e 345-349. 

(141) - AHMP, idea, fis. 383-385. 

(142) - AGS, SP, L. 1553, fis. 315V-316. 

(143) - AHMP, LV 44, fis. 385V.-386v. e LV 45, fis. 15-16. A impoatân-

cia oferecida pela Câmara atingia 1.432$132 reis. 

(144) - AHMP, LV 45, fis. 94-94v. e 202. 

(145) - SERRÃO, Joaquim Veríssimo, o.c., IV, p. 100. 
(146) - Foram contactados os Corregedores das seguintes Comarcas do Rei

no: Tomar, Coimbra, Lamego, Porto, Viseu,Évora,Guarda, Portale
gre, Beja, Miranda, Leiria, Elvas, Tavira, Lagos, Setúbal, Viana, 
Torres Vedras, Ponte do Lima, Torre de Moncorvo, Estremoz, Gui
marães, Santarém, Castelo Branco, Vila Real, Pinhel e Esgueira. 
As Câmaras contactadas foram as seguintes: Lisboa, Lamego, Coim
bra, Santarém, Elvas, Leiria, Pinhel, Guarda, Miranda,Ponte do 
Lima, Torres Vedras, Set,ubal, Viseu, Lagos, Tavira, Viana, Cas
telo Branco, Aveiro, Portalegre, Guimarães, Alenquer, Torre de 
Moncorvo, Vila Real, Esgueira, Abrantes, Tomar, Porto, Braga,Évo
ra e Estremoz.Ver AGS, SP^ L. 1522, fis. 41-43. 

(147) - Levantou esta gente em 1634 Diogo de Freitas de Mascarenhas. 
AHMP, LV 47, fl. 86. 

(148) - AHMP, LV 47, fis. 111-114.Foi responsável o Capitão João Guedes 
Alcoforado. 

(149) - AHMP, LV 48 , fis. 103-103V. 
(15o) - AHMP, idem, fl. 204. 
(151) - AHMP, idem, fl. 123* 
(152) - AHMP, idem, fl. l83v. 
(153) - AHMP, idem, fis. 230233. 
(154) - AHMP, LV 47 fis. 8OV-83. 
(155) - AHMP, idem, fl. 88. 
(156) - AHMP, idem, fis. 178-178v. 
(157) - AHMP, LV 48, fis. I83-I83V. 
(158) - AHMP, idem, fis. 189-I89v. 
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(159) - AHMP, idem, f i s . 203v-204 ( c a r t a r é g i a de 1 9 . 4 . l 6 4 0 ) 

(160) - A 'dl IP, idem, f l . 216 

(161) - AHMP,idem,f l . 207 

(162) - ArlMP,idera,f l . 20ov . 

(163) - S I L V A , J . J . de Andrade e , o . c . ( l 6 5 4 - l 6 4 o ) , p . 235 

(164) - AHliP.LV 4 8 , f l . 213 

(165) - AHMP,idem,fis. 230v -233 

(166) - Sobre este assunto nao encontramos oualquer disposição legal.O 
exposto 6 a conclusão a aue chegámos após o exame da 'nomeação dos 
Corregedores em documentação referida em nota" anteriores (AGS, 
SP,L. 1475,fis. 156 e 2£2 e L. 1550,fl. 447) Em 1594 propuseram-
-se para 3. vaga de Beja k candidatos aue haviam esgotado o trié
nio noutros lugares ou que estavam em vias disso.Ver BA,Desembar
go do Paço,tomo 4°,fis. 3S-38v. Sobre propostas de nomeação de 
corregedores e outros oficiais,ver nesta mesna-íiiblioteca da Aju
da os tomos 1 a 5 do ferembargo do íaço. 

(167) - AHMP.LV 46,fl. I83v. 

(168) - AHMP,LV 45,fis. 47-50 e IV 47, fis. 187-191 

(169) - Pepare-se na equiparação jurídica entre o escalão mais baixo da 

nobreza - o escudeiro- e os oficiais mecânicos. 

(170) - AGS,SP,L. I55O,fl. 447 

(171) - AGS,SP,L. 1511,fis. 43-43v. 

(172) - AGS,SP,L. 1461,fl. I30 (carta do provimento de bonçalo de Sousa-
5.10.1601) 

(173) - AGS,ibidem. 
(174) - ANTT,Doações,ofícios e mercês de ^ilipe 11,1. 2,fl. 59v. 

(175) - ANTT,idem,fl. 288 

(176) - ANTT,idem,fl. 363 

(177) - AGS,SP,L.1556,fl.121 

(178) - AGS,SP, L. I55O,fl. 447 

(179) - AÍÍHP,Almoxarifado-1566.fls. 5-7v. 

(180) - AHMP,L. 8e do ^ofre dos ^ens do Concelho (l6j£) ,f l.l8 
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(lol) - AlIÍ-iP, Arrematações de Rendas,L.l (1592),fis. 21v e 4lv. 

(182) - AÍC-íPjL. 7Q do Cofre don Bens do Concelho, fl 29v. 

(183) - Livro 2g das Chapas,py 29 (alvará de 2.8.l6ll) 

(134) - Ver,por exemplo,AHKP,L. 8Q do Cofre dos ^ens do Concelho (1631?)-
fl. 27v. '—— ' 

(185) - SILVA,J.J.de Andrade e,o.c. (lb20-l627),p. 117 (5.4.1624) e pp. 
85-87 (carta de lei de 51.1.1621); AGS,SP, L. 1527,fl. 8v. (car
ta régia aos Governadores de 8.6.I63I) 

(186) - ANTT, Privilégios de Filipe III,L. l,fl.201 . 

(187) - AGS,SP,L. 146?,fis. 22b e 4^9-440 

(188) - AGS,idem,fl. 20v. 

(189) - SILVA,J.J. de Andrade e,o.c.(l603 -I612),p. 190 

(190) - SILVA,J.J. do Andrade e ,0 .c.(I6l5-l6l9),p. 65 (carta régia de 

6.11.1613) 

(191) - ANTT,L. 2Q de Leis.fl. 56 (lei de 26.7.1Ô02) 

(192) - Sobre esta matéria ver Ord. Man.,Livro lQ,tit. XLII e Ord. Fil. 
Livro lQ,tit. 60. ' ' 

(193) - Segundo as Ordenações Manuelinas era ao Corregedor da respectiva 
Comarca aue competia tomar a residência do Juiz de F0ra.Mas essa disposição nao foi mantida com o mesmo rigor nas Ordenações fili
pinas. 

(194) - Ord. Fil.,Livro lQ,tit. 60 

(195) - Ver as observações que tece sobre a matéria HESPANHA,Anténio Ma
nuel, História das xnst±tuiç5es p.4l9.nota 891.Para apanha, 
ver os estudos de GONZALES ALONSO,Benjamin,entre os auais cita-
*emos Sobre el ^stado y la Administracién de la Corona de Castil-
la en el Antiguo Regimen.MadridT1981 ~  

(196) - DOMINGUEZ ORTIZ, A., El Antiguo Rêginen....p.200 

(197) - AAR,Cortes do Reyno de Portugal.Torao VII, fls.230v-231v, 
(198) - AHMP,LV 48,fis. 154-154v. 

(199) - AHMP.LV 38,fl. 144.SILVA,J.J. de Andrade,o.c.(I6l3-l6l9),p.97 e 
AGS,SP,L. 1511,fis. lSv-16 " 

(200) - AGS,idem,fis» 371v-372 

(201) - SILVA, J.J. de A n d r a d é e , 0 ^ . (1613-I619) ,p. 179 
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(202) - SILVA,J.J. de ^ndrade e,o.c.(l603-l6l2),p. 222 

(203) - TORRES,Rui de Abreu, Juizes de Fora in Dicionário de História de 
Portugal, II,p. 64l; BARROS, He nridiue, da Gama, o.c ., Tomo II. : 

CAETAITO,Marcelo,A Administração Municipal.. . ,p.89-90 

(204) - ALMEIDA, Fortunato de, História das Instituições em Ror tu çral, Coim
bra, 1900,p. 78 ~~ ^ ~ 

(205) - BASTO,A. de ^-agalhãesyVereaçoens", . . ,pp. ?_k e 369 

(206) - BPMP,ms. 259 (alvarás de 9.10.1499 e 29.10.1499) 

(207) - BASTOJJA. de Magalhães , o.c . ,p. 328. Pare ce-nos nais defensável esta 
posiçao_que a sustentada por CRUZ,António,que aponta o reinado 
de D.João III e o ano de 1522 como do estabelecimento definitivo 
do -Juiz de *ora na cidade do Porto. Ver CRUZ, A. ,História da Cida-
de do -t-orto.vol. II,p. 172. ~ 

(208) -Livro 1Q das Chapas,p. 213 (carta régia de l8.2.1518) 

(209)- Idem,p. 217 (carta récria de 5.11.1519) 

(210)-Idea,p.222 (carta régia de 20.3.1522) 
(211) - Idem,p. 226 (carta régia de 10.4.1525) 

(212) - Idem,p.227,(carta régia de 9.12.1526) 

(213) - Idem,p. 231 (cartas régias de 3.H.lr-29 e 19.11.1529) 

(214) - AliKP,Próprias ,L. 3,fl. 5v. 

(215) - Livro IP das ^ha-as, p. 240 (carta régia de 28.4.1534) 

(216) ~ 0rã' I-an.,Livro l<2,tit. XLIV e Ord. Ejl.,Livro lC,tit. 65 

(217) - Ord. Ril..idem.§ 1 

(218) - Idem,S 6 

(219) - Idem,:} 12 
(220) - Iderri,GS 4,5 e 25 

(221) - Idem,§ 17 e ^ntroducao e ainda 0 35 

(222) - Iden.G 31 

(223) - Idem,9 16 

(224) - Idem,S 14 

(225) - Idem,§3 13 e 22 
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(226) - I d e m , 5 20 

(227) - I d e m , 3 39 

(228) - Idem,':} 21 

(229) - A A R , C o r t e s . . . . T o r a o V I I , f l . 2 3 6 

(230) - L i v r o 10 da s C h a p a s r p . 1 0 2 ( c a r t a r é g i a de 4 . 1 . 1 5 6 o ) 

(231) - A I Í H P . L V 5 5 , f i . 95 

(232) - AHMP.LV 2 7 , f l . 252 

(233) - AHMPtLV 3 2 , f l . 206 

(234 ) - AHMP.LV 3 9 . f l . 74 

(235) - AIIIiP.LV 2 9 , f l . 313v . 

(236) - AHHP,Cofre,L.3,fls. 191-191v. 
(237) - AHMP.LV 39,fl. 254v. 
(238) - AHMP,LV 47«fl. 13 
(239) - AHMP.LV 35,fl. 48-48v. 
(240) - AHKP,LV 51,f 1.218 
(241) - AHMP.LV 34.fis. 48v-49 e LV 39.fl. 227 
(242) - AHMP,Indiees dos Livros de Vereações do s&culo de 1500,fI.l80v-l8l. 
(243) - Livro 1Q das Chapas,p.I59 (carta régia de 18.2.1595) 
(244) - AHMP,Próprias, L.4 ,fl.97 (alvará de 23.8.1597) 
(245) - AHMP,LV 48,fl. 193 
(246) - AHMP.LV 27.fl. 339v. 
(247) - AHMP.LV 34,fl. 84v. 
(248) - AHMP,idem,fisy 104-106 
(249) - AHMP.LV 36,fl. 109 v. 
(250) - AGS,SP,L. I554,fl. I6v. 
(251) - AHMP.LV 31.fl. 2 
(252) - AHMP.LV 48,fl. 50 
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(253) - SILVA, J.J. de Andrade e,o.c.(l634-l64o),p.94 (carta rêgia de 
8.IO.I636) ' 

(25*0 - AIll-iP.LV 2 9 , f i s . 45v-46 

(255) - Aiii:p,Lvj+o,fi. 192 

(256) - AIIilP.L. 4P de Sentenças T fis. 6-I3 

(257) - AHHPtL. 10 de Sentenças.fis. 49-52 

(258) - AHHP.L.5Q de Sentenças, fis. 526-537 

(259) - A afirmação ê do insigne Historiador portuense Magalhães Basto. 
Ver COUTO,Pe Luís de Sousa,o.c.,p.164 

(260) - VALE,Alexandre de ^ucena e,o.c.,pp. 72 e 75 

(261) - BRAGA (Alberto vieira),o.ç.,p.4l 

(262) - Am4PtLV 43.fis. l46v-l48v. 
(263) - AD3,Livro lg dos Ori-Jnai_s.fi. 87 ( carta rêgia de 10 de Outubro 

de 1602. 

(264) - AZIHP,LV 47.il. 3v. 

(265) - AIiKP,L. 50 de Sentenças,fis. 528-530 

(266) - AGS,SP,L. 1465,ils. 209-211 
(267) - SILVA,J.J. de Andrade e,o.c.(I627-I633),p.321 
(268) - AHKP.LV 26, fl. 393 

(269) - Aí ITT, Doações, of í_c_j_c_s__g_jn__r cês de Filipe II ,L. 2, fl. 280 
(270) - ANTI,idem,fl. 363 

(271) - BA,Desembargo do Paço,Tomo 4Q,fl, 82v. 

(272) - SILVA,J.J. de Andrade e,o.c. (I605-I6I2),p. 20 

(273) - BA,Desembargo do P_a__o,Tomo 4<2,fls. 38-38V. 
(274) - AGS,SP,L.l467,fl. 328 

(275) - Durante o período filipino algumas novas judicaturas foram cria
das: assim aconteceu na vila da Sertã, do Priorado do Crato e na 
cidade de raga,a cujos Arcebispos o Lei concedeu o poder de no
mear Juízes de Fora. (SILVA,J.J. de Andrade e,o.c. (Ï627-l67^) 
P- 1 9 1 e ( 1634-16^0 ) . P . 112) í.as num caso e noutro, os no^e^dts"' 
deviam ser previamente aprovados pelo Desembargo do Paço. 
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(276) - AHMP,LV_ff8,fl. 59v. 

(277) - AHiiP,L, lg de Sentenças,fl. ^9 e L„ 5Q de SentençasÇf Is. 512-525 

(278) - ANTX,Privilégios de Filipe II,L.l,fl. 191 

(279) - SILVA,J.j. de Andrade e,o.c.(l62°-l627),pp. 85-87 

(280) - Ord. Man., Livro 10, tit. 1XVII,. §§ 1 a 73 ; Ord. Eilip. ,LiVro 1Q, 
tit. 88,S3 1 a 5h. 

C28l) - Livro 1Q das Chapas,p. 100 (carta régia de 12.9.1567) 

(282) - AHMP.LV ifO.fl. 69 

(285) - Ain-ÍP,LV_if6,fl. 203 e LV 29, fl. 293 

(2840 - ANTT.L. 2Q de Lejs,fl. 56 ( Lei de 26.7.I602) 

(285) - AHJMP,L. 30 de Sentenças.fis. 38 - 59. Refira-se que co::netia â 
Câmara o apresentar três nor.es para o ofício de Tesoureiro do 
Cofre dos órfãos,de entre os nuais,o Provedor devia escolher um. 
( AHMP.LV *f6.fl, 2h6) O escolhido en I628,Gonçalo Pacheco,Merca
dor,serviu até à morte.O seu sucessor Santos de Sousa,igualmente 
mercador,foi eleito aos mais votos,na Câmara,na presença do Cor
regedor da Oomarca. (AIIMF,L}Mj7,fl. 250) 

Mas o ofício de Escrivão dos mesmos órfãos escapava ao con
trolo da Câmara,o qualipelo menos de serventia era do provimento 
do Oovernador^da Pelaçao,embora a fiança fosse prestada perante o 
Escrivão da Câmara e registada nos livros municipais. (AHMP.LV hk-, 
fis.317-319) 

http://nor.es


C A P Í T U L O I Ï I 
-1153-

A INSISTÊNCIA AOS ATENTADOS CONTRA AS LIBERDADES MUNICIPAIS 

1) - A Câmara face à Autoridade Soberana 

No campo dos princípios, a Câmara não rejeitava a integração do 
poder municipal no poder mais amplo da monarquia nem renegou nunca a 
obrigação de obedecer ao Rei legítimo, como tal reconhecido. 

Essa posição fluía não s6 da concordata celebrada em 13 de Feve
reiro de 1̂ +05 (1) entre o Bispo da Diocese e o Cabido, por um lado, e 
o Rei D. João I, por outro, pela qual a jurisdição temporal da cidade 
transitava das entidades eclesiásticas para El-Rei, mas também da obri
gação e privilégio que a urbe reivindicava de prestar homenagem a cada 
novo Monarca. Atentemos nos termos da fórmula utilizada para tal ceri
mónia nos tempos de D. João III:"eJa cidade]acolhera assy mesmo no alto 
e baixo de noite, e de dia a quaisquer horas com muitos, e com poucos 
irado, e pagado vindo vos em vosso livre poder e oue ella fará guerra 
e manterá treguoa, e paz segundo lhe por vos senhor for mandado...".(2) 
Do mesmo modo o exigia o "levantamento" oficial de Filipe II que a Câ
mara fizera com toda a pompa em ISSO e cue renovara nas duas vezes oue 
as vicissitudes biológicas colocaram no trono novo ocupante. 

De resto, não esqueçamos, a Câmara como corpo organizado reivindi
cava para si o estatuto de representante do Fiei nas cerimónias e feste
jos públicos.(3) 

0 reconhecimento do Rei como autoridade soberana não foi nunca 
posto em causa. Antes era a Ele que os Vereadores recorriam quando os 
privilégios municipais tradicionais se encontravam ameaçados por fidal
gos, eclesiásticos ou mesmo por funcionários e ordens régias. Por outro 
lado, frequentemente se solicitavam ao Rei instruções sobre o melhor mo
do de actuar em situações de perigo ou tensão colectivas.(^) 

Os cidadãos do Porto, sem dúvida orgulhosos de seu título, não rei
vindicavam do Rei estatuto superior ao de vassalos. 

Em todo o caso, vassalos que deviam ser poupados e bem tratados, 
coagidos à fidelidade mais através de mercês do que carregados de tribu
tos, como se declara em carta da Câmara dirigida ao Monarca em 163%( 5) 

A mesma ideia está contida no parecer que, a pedido do Desembargo 
do Paço, deu o Doutor Diogo da Fonseca,em I606, quando a Câmara de Lisboa 
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impugnou uma provisão real que lhe retirava o direito de fixar o preço 
dos vinhos atabernados:"que a cidade de Lisboa conforme ha posse em que 
esta e ao contracto que cõ ella fez elRei D.Sebastião que deos tem,hade 
por o preço ao vinho,pello que assy como o dito Snor estava obrigado 
ao comprimento do dito contracto,assy parece que o esta V Mag.e que 
legitimamente suçedeo no Reino.... porque ainda que tudo seja sogeito 
aos Reis,e Princepes,elles estão sogeitos aos contractos que por seu 
próprio e natural consentimento fazem e o dereito que nelles tem se 
regula como o de qualquer seu vassalo particular e nao se lhe guardan
do o contracto,pareça que terá a cidade justiça».."( 6 ) 

0 requerer justiça era questões respeitantes às "liberdades" era, 
pois,um direito e não um acto de rebeldia. 

2 - Ocasiões e modos de resistência 

Nao se pense,por isso,que a Câmara se curvou sempre em total e 
absoluta submissão às ordens régias.Não está em causa a obrigação gené
rica de obedecer ao Soberano mas sim a de cumprir ordens pontuais,jul
gadas por ela ilegítimas e injustas.Por exemplo,era l635,um cidadão apre
sentou perante os Vereadores do ^orto uma provisão em que Sua Majestade 
lhe concedia uma pena da água da cidade.0 Vereador Manuel de Souza de 
Almeida recusou registar a licença régia e dar-lhe execução porque ela 
contradizia outras provisões e contrariava o bem comum,tendo sido obtida, 
no seu entender,de modo subreptício dado que o Rei não fora devidamente 
informado.( 7) 

Quando uma ordem real se chocava com os privilégios municipais,o 
Senado normalmente procurava obter a sua revogação através de exposição 
escrita ao Monarca,em forma de carta.Não raro,elegiam*se,de imediato,em 
Juntas convocadas para o efeito,individualidades de peso a quem se encar
regava de,em nome da Cidade,não só ser portador das cartas mas também 
de diligenciar junto do Soberano ou seus Ministros no sentido de fazer 
anular o alvará contrário aos pergaminhos urbanos. 

Menos frequentemente a resistência aos decretos régios podia assu
mir formas menos civilizadas e mais radicais tais como o boicote mais 
ou menos tenaz à sua implementação e o recurso à via judicial. 

Em âmbito mais largo,não já ao nível da responsabilidade do Sena-
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do mas da população urbana,o descontentamento generalizado podia aparecer 
sob a forma de rebelião ou motim. 

2.1 - A resistência pelas vias "diplomáticas"e judiciais 

Sao muitos os exemplos de tentativas de resistência às ordens reais 
através de exposições escritas e da mediação oral de enviados especiais 
a Lisboa ou Madrid. 

Recordemos alguns já referidos em contexto diferente ao longo des
te trabalho.Assim,em 158^ o Rei decretara novos aforamentos a vigorar na 
Alfândega da cidade.^ntendia-se que tal determinação contrariava os pri
vilégios e liberdades do burgo.A contratação de um emissário nobre para 
tratar das queixas dos mercadores portuenses na Corte de ^adrid não con
seguiu demover o legislador nem alterar os agravamentos ordenados.(8 ) 

Maior emoção e reacção provocou a instrução recebida por António 
Tomás,executor do Almoxarifado,no sentido de fazer cobrar no Porto os 
I7OSOOO reis de sisa que se haviam abatido à vila de Monção por se achar 
que era carga demasiada para as potencialidades daquela vila. 

Convocados os cidadãos e os Vinte e Quatro trataram de inventariar 
e expor ao Rei as " causas que ha pêra se não aver de por o tal encargo 
a esta cidade..."( 9 ) E logo decidiram que oportunamente elegeriam 
emissário ou emissários que se deslocassem a Lisboa e Madrid tratar o 
assunto directamente com sua Alteza e ^ua wajestade,E não se excluiu a 
hipótese de recorrer à via judicial se tal se mostrasse necessário. 

Preferiu-se a primeira via.Com efeito,em Julho de 1593 Gaspar Al
vares foi mandatado para,em Lisboa,tentar obter a anulação do encargo. 
N5o deve,porém,ter sido bem sucedido,pois em Abril do ano seguinte re-
comendou-se ao Escrivão da Câmara,Sebastião Borgesj que agendasse essa 
questão nos negócios a que era mandado na Corte de Madrid.( 10) 

Pensamos que a resolução final poupou a Cidade ao suplemento tri
butário. Todavia o processo foi moroso,porquanto quatro anos mais tarde 
ainda constava tal matéria nas agendas dos enviados portuenses a Madrid 
e a Lisboa.( 11 ) 

Nao teve igual atendimento a resistência esboçada contra a promulga
ção do imposto do consulado. A cidade em Junta de cidadãos e povo procla
mou assistirem-lhe razÔes para ser isenta desse tributo.E elegeu mesmo 
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uia fidalgo para se deslocar a Madrid a fim de apresentar na Corte as su
as razoes.Os V^nte e Quatro,por sua vez,escolheriam um Representante pa
ra o acompanhar.(12) Não nos parece,porém,que à reacção inicial contra o 
Consulado tenha sido dada sequência. 

Hais tarde,nos ^apítulos Gerais levados pelos Procuradores do Con
celho às Cortes de Lisboa de l6l9,não se requer já a sua abolição mas a-
penas respeito pela sua afectação original,para além de um pequeno rea
justamento. (13) 

A resistência às ordens reais lesivas dos interesses da cidade ate-
nuava-se ou desaparecia de todo ouando,depois de expostas as contrarieda
des da Câmara,o Eei as confirmava.Além dos exemplos supracitados,recorde-
-se que,em lo07,os Vereadores,depois de terem recusado aceitar Miguel da 
Costa como companheiro,afastaram todas as objecções no momento da confir
mação régia. 

Mas nao foi sempre assim.Quando as provisões atingiam privilégios 
julgados mais característicos da identidade do burgo,a. resistência torna-
va-se tenazxauando em Julho de 1599 Brás Teles de Meneses foi nomeado ca-
pitao-mor,em virtude das ameaças do corso inglês contra as quais era pre
ciso estar precavido(lfe),o Senado pretendeu obstar à sua tomada de posse, 
sob pretexto que,na ausência do proprietário,a ele penado,cabia desempe
nhar tais funções,tanto mais que a nomeação fora feita sem ter sido to
mada em conta a provisão que dava à cidade o direito de previamente ser 
ouvida.(15) 

Cs Governadores do Reino quiseram obrigar os Vereadores (com quem, 
ao que parece, o-Juiz de J-'ora estava solidário) a conferir a posse ao no
meado e só depois expusessem as razões e requeressem sua Justiça.O não 
cumprimento da ordem acarretaria mesmo o emprazamento em Lisboa dos re-
calci trantes. 

Ha verdade,o emprazamento foi suspenso e não chegou a consumar-se. 
Mas nao nos parece que,da parte dos Vereadores,tenha havido recuo na ati
tude radical.Não possuímos,de resto,provas documentais de oue Brás Teles 
de Meneses tenha tomado posse efectiva do ofício. E em Novembro, a Grama
ra foi notificada para remeter ao Desembargo do Paço a prova dos privilé
gios que invocava de poder exercitar o cargo de Capitão-Hor e de a ela, 
e nao ao alcaide-mor,competir dar "omenagem" a- Sua Majestade.(16) 

Em breve a questão da capitania-mor vai ressurgir,dando origem à 
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célebre contenda 
d as , c ou forme t e s temun liam 

entre a ^ida^e e o Uonr;c de Penaguião oue durará déca-
ccntenas de folios que dela guardam a memó

ria. (17)A componente diplomática juntou-se anui a componente judicial. 
O essencial da demanda resume-se a pouco:a Câmara pretendia no fun

do ver reconhecido o duplo privilégio de a cia (e não ao -hlcaide-hor) Per 
tencer prestar preito e homenagem cm nome da cidade a cada novo Rei e de 
os Vereadores deverem ser associados ao Capitão-Kor no exercício efecti
vo do seu cargo.(lS) 

Ora foi exactamente isso nue João Rodrigues de Sá e Meneses,confir
mado nos cargos de Alcaide-^or e ^apitão-iior do Porto.se recusou a acei
tar. 

De facto,o Alcaide-ilor, depois de nessa qualidade, ter prestado home
nagem ao Monarca em 2k de fevereiro de l600,nas mãos dos Governadores do 
Reino,apresentou-se no burgo com as cartas das doações as ouais mandou à 
Câmara para serem registadas. 

As exigências do Senado referentes aos direitos históricos Respon
deu que "não avia de ser capitão moor com adjuntos por oue isso era serem 
sincuo pessoas em hum cargo".has n~o tinha objecções a se aconselhar com 
eles nas "cousas necessárias".(19) 

A resposta do Capitao-Jior irritou os ^idadãos e o Povo,reunidos 
em Junta para a analisar.Consideraram-na como uma afronta às suas liber
dades.Por isso,logo ali decidem requerer a "justiça da cidade" e nisso 
gastar tudo quanto fosse preciso. Tratava-se,com efeito,de privilégio 
muito estimado "por não terem outra maior honrra que esta".(20) 

Nao calculariam por certo cue apenas em l6d2 seria dada sentença 
final na demanda que então iniciavam... 

Nao iremos descrever aqui as vicissitudes do longo processo até por
que o texto se encontra publicado.Diremos,no entanto,nue ele conheceu,ain
da no período de instrução,duas fases agudas:uma entre 1600 e l60h,marca
da, aliás,pelo falecimento,em l6C2,de uma das partes,D.João Rodrigues de 
Sá e Meneses,Conde de Penaguião.A segunda decorreu entre l6l? e l6l6. 

_ A primeira sentença do Desembargo do Paço foi pronunciada em l6l8 
e nao se apresentou totalmente favorável à Câmara:apenas lhe reconhecia 
o direito de dar homenar-en -=n Rn-í r-"=,e. -,,,--, + . - . , . 

^ n a o e i > K a s quanto ao oficio de capitão-mor 
nao lhe dava nualouer ração pxrbiin^n -, - -, 

a^ao,exclumdo-a o.e qualquer participação no seu 

http://Porto.se
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exercício.(21) 
Como seria de esperar,os Vereadores aproveitaram os mecanismos 

legais para apresentarem embargos a que ela fosse registada na Chancela
ria Real.Ora parte dos embargos foram recebidos como válidos,segundo de
claração de Novembro de l6l9. ( 22)i'as aos embargos da Câmara assim rece
bidos,© Conde contrapôs os seus. 

A sentença final reconhecia aos Vereadores o direito de dar homena
gem "na forma que seus antecessores sempre a deram" a qual é a que cos
tumam dar os alcaides-mores.Mas ao Conde cabia dar a homenagem que dao 
os Capitaes-^ores.Ejna ausência do '-'apitao-Mor, à Câmara nao assistia qual
quer direito de exercer o ofício.(23) 

0 primeiro item da sentença não agradou à Câmara pela sua ambigui
dade e o filtimo repugnou-lhe - pelo que contra ele voltou a apresentar 
embargos,os quais finalmente não foram recebidos,sendo confirmada a sen
tença supra.(2h) 

Deste modo a cidade saía vencida e prejudicada n-as suas oretensões 
ao menos na área do cargo de capitão-raor.Tal circunstancia irá ser apro
veitada para,em 1625,denunciar asperamente o estado caótico da prevenção 
militar da cidade,devido em. parte ao facto de o "capitão mor o conde de 
penaguiao camareiro mor estar auzente ha muito tempo morador em LisBoa e 
estando avizado destes receos dilata a acodir e asistir nesta cidade com-
forme sua obrigação. ..." (25) 

0 Rei,na resposta,em vez de nomear os Vereadores em bloco para o 
exercício do ofício -como eles e os cidadãos por certo desejariam - (26), 
preferiu indicar para o cargo o Conde de Miranda,Governador da Relação. 

B te?) 
Em breve,o ^onde de Penaguião vai regressar à cidade.Has até ao 

fim do período aqui estudado,% .relações entre ele e a Câmara foram tensas 
e nao isentas de conflitos de competência:em l629,como vimos,quis obri
gar o Vereador mais velho a fornecer-lhe a lista da Companhia dos cida
dãos,no que parece ter tido o apoio do Soberano (28);e em 163k,abusiva
mente, e ultrapassando o teor da Sentença do Desembargo do Paço,elegeu' 
capitães de infantaria e lhes deu juramento na sua própria casa.(29) 

S evidente que a Contenda nao se travou apenas e simplesmente en
tre a C i d a d e e 0 Conde.A luta dos cidadãos e do povo é contra o propósi
to régio de os privar daquela prerrogativa do foro militar,tão importan-
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te segundo on cânones de honra. 
0 Rei aparece no papel de árbitro,aliás bem típico na Europa,para 

resolver situaçõer cie antagonismo entre grupos rivais .Aparentemente o 
Soberano c parte neutra.Inclusive permite que a cidade seja ouvida nas 
instâncias judiciais.lias só aparentemente. 

Reparese cue,desde início,o Tribunal declarado competente para 
julgar a ouestao é o desembargo do laço (30) de cujo perfil a componen
te politica era predominante.(3l)Kuito mais tarde,em l6l8, estando final
mente concluído o processo no Desembargo do Paço, déclarava.se cue teria 
de ser enviado a Madrid para consulta (31)  isto antes de ser proferida 
a primeira sentença! 

■^tentemos ainda nos seguintes factosrapós a morte de D.João Rodri
gues de Sá e meneses,em l6C2,o Monarca já em pleno decorrer do processo, 
nomeia o Conde de Tarouca para o cargo,dada a pouca idade do filho e su
ces/or do ^onde desaparecido.l'ai nomeação tem uri objectivo: fazer ver à 
Cam:: ra cue nas questões essenciais,a Coroa pretende decidir soberanamente. 

Á autoridade e o apoio cpncedicos ao jovem Conde de Tarouca apontara 
no mesmo sentido:quando este,de acordo com as instruções régias,pediu as 
chaves das portas da cidade aos Vereadores,estes,alegando várias razões 
de honra nao lhas entregara.m.^ntes decidiram remetêlas ao próprio Rei, 
sendo portador um deles,o Vereador Simão Ribeiro Pessoa,o qual efectiva
mente se pôs a caminho para Valladolid onde,então,a Corte se fixara. 

Cual foi o acolhimento dispensado ao Vereador portuense e â atitude 
da Vereação? Esta foi entendida como desobediência e,por isso,o acolhi
mento real foi extremamente desfavorável e humilhante para a cidade.Com 
efeito o Soberano nao recebeu o emissário nobre,pois mandou que a carta 
cue lhe era dirigida,fosse entregue ao Bispo Capelão^or.(32) li logo de 
seguida,o Conselho de Portugal,em nome de Sua Majestade, ordenou ao Ve
reador que, no prazo de 2zf horas abandonasse a Corte e se apresentasse no 
Porto ao Corregedor dentro de 15 dias! 

J;O entretanto, os restantes Vereadores e o Prociarador da Cidade eram 
encerrados na cadeia pública,por ordem real executada pronta: .ente pelo 
Corregedor. 0 chamado direito de menagem pelo qual or Vereadores,como ci
dadãos ,deviam ser presos em sua: casas foi completa e ostensivamente des
prezado. C Simão Ribeiro Pessoa,logo one compareceu perante o Corregedor 
foi faserlhes companhia!(33) 
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As coisas sao o nue sao;esta prisão colectiva na cadeia pública 
constituiu,sen dúvida,uma punição severa e exemplar,saindo feridos os 
brios e o orgulho dos cidadãos do Porto,mesmo que o tempo de clausura 
nao tenha ultrapassado os 8 dias. E a libertação foi alcançada do fa
vor régio graças ao "boa modo... com que se ouverão na prisão" 2 ao pe
dido que,em seu benefício,o próprio Conde de Tarouca lhe dirigira.(3^) 

A alusão do Monarca à intercessão do Conde não é certamente inocen
te. 

Na mesma carta,eram dispensados os serviços de D.Luís de neneses,a 
pretexto da licença que pedira ao Rei para se casar. 

Devora tal cessação de serviços ser entendida como uma vitória da 
Cidade e uma reconquista dos seus privilégios? Esse parece ser o enten
dimento de António Crus.(35) 

Pedimos vénia ao ilustre e estimado Hestre para discordarmos de tal 
interpretação.S que este episódio nao deve ser isolado do todo em que 
se inseriu.A luta vai prosseguir ao longo de todo o primeiro ouartel do 
século.E evoluirá de modo favorável aos interesses dos Condes de ^enaguião 
e da ^oroa,já que ao Rei importava mais que o comando militar estivesse 
nas mãos de um fidalgo leal do cue nas dos quatro Vereadores de cuja fi
delidade não era tão fácil estar seguro. 

Reforça o nosso ponto de vista o facto de,logo no ano seguinte,ou
tro familiar do Conde falecido haver sido nomeado por um ano (que se pro-
longou)para Capitao-Mor:Francisco de Sá,seu irmão.(36)Ha carta de nomea
ção excluía-se expressamente qualquer partilha com os Vereadores dos po» 
deres inerentes ao ofício,embora sem prejuízo dos alegados direitos des
tes. Aliás,o Senado,após o acto de posse do Gapitao-Mor interino,reafir
mou os seus privilégios de lhe. competir dar homenagem aos reis e ajudar 
os capitães-mores no bom desempenho do Ofício. 

E quando Francisco de Sá,depois de empossado,lhes pediu as chaves 
da cidade,estes,uma vez mais recusaram-se a fazê-lo.Desta vez,o pretex
to invocado^mostrava-se pertinente: o alvará de nomeação não mencionava 
tal obrigação. Por isso,desta vez a recusa não seria punida.^e qualquer 
modo,é notável a intrepidez dos cidadãos do ^orto. 

Ao longo de todo o período,multiplicaram-se as situações em que os 
Vereadores tiveram que organizar a prevenção militar,nas circunstâncias 
atrás descritas.todavia,nem por um momento o Rei lhes reconheceu a cate
goria de capitão-mor. 
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Dir-se-á oue não poderia fazê-lo visto nue a demanda corria os 
seus trâmites na Ilesa do Desembarco do Paço.E verdade.Mas,em l6l8,ao jo
vem Conde de Penaguião, já capaz de assumir responsabilidades,?- ordenado 
pelo Monarca,não sem grande desconsolação da Câmara,oue sirva de capitão-
-r.or.(37)0 mesmo irá acontecer em 1620 com a obrigação imposta à cidade 
de confiar as chaves ao mesmo Conde.(38) 

Sm suma,antes da sentença definitiva do desembargo do Faço,a actua
ção da Corte neste processo indicava claramente que o desfecho final não 
salvaguardaria as reivindicações da Câmara. 

A perda,contudo, não foi para sempre.0 Senado não deixou de recla
mar as antigas liberdades.E em 1764,por exemplo,os documentos régios re-
ferem-se à Cârr ra como capitão-mor da cidade.(39) 

Os factos referidos nao esgotam as situações concretas em rue os 
governantes municipais tentaram, resistir pela via "diplomática" ou judi
cial aos atentados régios contra as liberdades e privilégios. 

A tendência do Poder central pars chamar a si a nomeação para os 
diversos cargos burocráticos do Concelho,o Senado respondia,tentando con
trariá-la,pela invocação dos costumes ancestrais.-<--ssim, cuando em lsŜ i 
o Soberano deu provisão a João Cime para poder apresentar o Juiz dos Ór
fãos do Coneelho de Refojos de Riba d'Ave,a Câmara logo se mobilizou pa
ra impedir oue tal concessão se consumasse pois tal era sua 
va!(40)0 mesmo havia acontecido com a nomearão de 

prerrogatx-
Sebastiao Rodrigues 

Peixoto que abusivamente fora nomead 3 o : c n v a o dos o r f a o s do mesmo 'On-
celho.^este caso,a Câmara recusou-se a registar a provisão.(kl) 

Cremos oue normalmente o Monarca respeitava tais privilégios con
celhios desde que fossem exibidos os respectivos títulos.Por exemplo,em 
1629 Rui de Couros a quem fora dado o ofício de -Kscrivao da Almotaçaria 
nao foi provido por a provisão dele pertencer cà Câmara(^2) do entanto, 
como vimos,as repartições centrais tentaram reservar a nomeação do inseri-
vao da Câmara,num processo equívoco no oual a Edilidade terá finalmente 
logrado fazer prevalecer o seu direito de apresentação.(^3) 

Os atentados nem sempre vinham do Rei ou da Administração central. 
or vezes,eram os poderes intermédios ^ue tentavam sobrepor-se: tal acon
teceu repetidamente com o Governador da Kela< 
lec<:r as suas prerrogativas relativamente às 

içao,que nao raro fez preva-
do Jiuni círio. 
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C Corregedor,por um lado,e o Juiz de Fora,por outro,embora nain 
raramente,tentaram a mesma via. 

A resposta firme aos abusos nao provinha apenas do Senado.Os cida
dãos e os "inte e Quatro reunidos em Junta mostravam-se quase sempre mui
to sensíveis à defesa dessas pequenas liberdades como se elas constituís
sem um precioso património colectivo que era preciso preservar.Normalmen
te bastava a via judicial. 

Mas às vezes os próprios 1ribunais se mostravam adversos às preten
sões municipais:em 1590 os Vereadores protestaram, solenemente contra os 
Desembargadores da Relação por estes, ultrapassando as suas próprias a-
tribuições, terem sancionado o propósito do Corregedor de nomear reparti
dores das sisas, quando a ele não lhe cabia mais que presidir à sessão da 
eleição.(Mi) S provável que tais intromissões não tivessem outra intenção 
senão apressar os Oficiais da Câmara quando se mostravam negligentes. 

Os conflitos institucionais relacionados com problemas de competên
cia eram inevitáveis dada a já assinalada falta de rigor na definição dos 
poderes e atribuições de cada instituição. Cremos não existir Câmara de 
lugar importante que não fosse obrigada a dedicar grande atenção e esfor
ço â defesa das antigas liberdades. 

2.2 - A resistência pela rebelião 

A oposição às determinações régias, contrárias aos privilégios da 
cidade e interesses dos moradores, embora activa, oorajosa e tenaz por 
parte dos Oficiais da Câmara não deixou nunca de se revestir de roupagens 
pacíficas, mesmo quando lhes acarretou dissabores pessoais corno os que 
atrás descrevemos. 

Has,por vezes, o descontentamento generalizava-se e a resistência ga
nhava expressão muito mais radical do que a exibida perante os Tribunais 
e as Secretarias régias, desenvolvendo-se na praça pública entre manifes
tações mais ou menos violentas. 

Levantamentos populares ou motins rebentaram pela Europa no perío
do moderno um pouco por toda a parte.O tempo por excelência das rebeliões 
situou-se entre I55O-I650 com particular incidência em 3 períodos: I58O-
-I590, 1630-16^0 e 16^5-1650.(45) 

A explicação para os tumultos populares poderá certamente encontrar-
-se na análise das circunstâncias e da conjuntura local de cada ocorrência. 
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Mas é possível achar causas comuns relacionadas com as dificuldades 
de sobrevivência; por outro lado constata-se uma generalizada reacção 
contra a opressão do Estado, concretizada na supressão de antigos privi
légios e numa política tributária demasiado pesada.Neste aspecto as re
beliões populares serão como que a"outra face" do absolutismo.(46) 

Sao conhecidos muitos dos motins ocorridos em Portugal durante o 
período de dominação dos Ãustrias.O seu enquadramento europeu, ibérico e 
nacional foi já ensaiado com êxito em trabalhos recentes.(47) 

A vaga de tumultos que sacudiu o Reino parece ter tido início em 
1629 mas ê possível detectar levantamentos pelo menos a partir do Verão 
de 1621, altura em que a população da vila de Barcelos se ergueu contra 
a arrecadação das sisas. Desconhecemos as etapas de desenvolvimento,mas 
a ordem de devassa que o Rei mandou tirar pelo Desembargador João Pinhei
ro e a carta régia de aviso e informação ao Duque de Bragança, Donatário 
da vila, permitem-nos concluir que à ocorrência a Corte deu razoável 
importância.(48) 

Motivações de carácter tributário e anti-fiscal estarão na origem 
próxima da maior parte dos levantamentos. Mas os de Coimbra(49) bem como 
as "inquietações" entre cristãos-novos e cristãos-velhos em Santarém e 
Torres Novas,(50) em I63O, apresentam precipitantes de natureza social e 
religiosa. 

No conjunto, a vaga de levantamentos revestiu-se de circunstâncias 
que nos revelam que, para além da fome (51) (que gera sempre violênci 
contra os que possuem) as sociedades portuguesa, ibérica e europeia est 
vam marcadas por fortes tensões sociais. E a "esperança fundada em gover
no novo" (52) terá motivado e galvanizado muitos dos cabecilhas dos le
vantamentos de I637. 

A cidade do Porto não foi alheia ao movimento "subversivo" que a 
Administração Filipina teve que enfrentar no decorrer dos últimos anos da 
sua vigência. A rebelião mais conhecida ê o chamado "motim das maçarocas" 
ao qual raro ê o historiador da História nacional que não alude. Os acon
tecimentos principais que caracterizaram este levantamento têm sido divul-
gados com base nos depoimentos de autores antigos (53) a na documentação 
existente nos Arquivos do País, que não ê muito abundante, mas não foi 
ainda aproveitada a preciosa documentação conservada no Arquivo Geral de 
Simancas.(5zt) 

_a 
;a-
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Os autores antigos que trataram do assunto, conquanto no essencial da 
descrição do motim se mostrem verdadeiros, difundiram algumas inexacti
dões que subsistiram atê aos nossos dias. 

Em primeiro lugar, o problema da data. A arruaça não se deu em 1628 
mas em 1629, como aliás já corrigiu em 19^3 o Prof. António Cruz.(55)E não 
foi em Setembro (56) mas na segunda quinzena de Outubro que Francisco de 
Lucena se dirigiu ao Porto. E não veio propriamente para impor o tributo 
das maçarocas mas para, mais largamente, tratar do serviço dos 200.000 
cruzados anuais para socorro da Índia,(5?) missão de que fora incumbido 
em 29 de Janeiro de 1629, em substituição do Conde de Linhares a quem fo
ra confiada em primeira mão.(58)Aquele fidalgo fora dela dispensado por 
ter sido nomeado Vice-Rei da índia.(59) 

Francisco de Lucena recebera ordem de partida para o Reino em Maio 
de 1628 para tentar obter o dito socorro para a índia mas apenas junto 
dos Duques de Aveiro e Caminha.(6o)E sô depois foi incumbido de diligen
ciar o mesmo negócio nas Comarcas de Entre-Douro-e-Minho. Todavia prote
lou por muito tempo a sua efectivação, numa demora cujas razões devem es
tar relacionadas com assuntos da sua vida privada (Francisco de Lucena, 
devia uma grossa quantia de 4.800 cruzados a Gaspar Lopes Henriques, cris-
tão-novo, a qual os Oficiais do Fisco da Inquisição lhe pretendiam cobrar) 
(6l) e provavelmente por medo da hostilidade com que presumivelmente se
ria acolhido. 

0 pedido formulado ao Rei para que Este enviasse cartas a solicitar 
apoio aos Prelados, ao Conde de Miranda, às pessoas nobres e Juízes de 
Fora dos lugares aonde devia ir,(62) ao Arcebispo de Braga (63) mostram 
que Lucena conhecia prefeitamente as dificuldades e o melindre da diligên
cia. Por isso ia adiando o momento da partida para o Porto. 

De Madrid, o Rei com dureza crescente, impunha ao Secretário de Es
tado do Conselho de Portugal que se fosse com presteza ao negócio a que o 
mandara:"vendo como ategora não haveis ido fazelo me pareceo dizervos 
(como faço por este carta) que hey por meu Serviço que yades logo sem mais 
dilação a por em execução o effecto da vossa comissão».(64)A última carta 
desta série ê datada de 28 de Setembro (65) 

Os receios de Lucena confirmaram-se. A animosidade da multidão mos-
tra-se violenta logo após a sua chegada ao Porto que se deve ter verifi-



-1165-

cado em 21 ou 22 de Outubro já que o primeiro relatório da ocorrência, 
enviado à Corte de Madrid pelo Conde de Penaguião, esta datado de 23 de 
Outubro e os seguintes, da Câmara e do Chanceler da Relação, foram reme
tidos a 25 do mesmo mês. 

0 Secretário achou por bera pSr-se a salvo antes de comunicar o as
sunto formalmente ao Senado da Câmara e não depois como o afirmou a Pe. 
Agostinho Rebelo da Costa. Provam claramente a nossa asserção as cartas 
régias dirigidas ao Bispo e à Câmara do Porto.(66) E"imediatamente ap6s 
o motim, Francisco de Lucena não se dirigiu a Madrid como pretende o mes
mo autor mas limitou-se a enviar por escrito o seu relatório. 

Mais que as acções violentas desenvolvidas pela população enfureci
da importa tentar descobrir contra quem ou contra quê o povo resistia. 

A tradição sustenta que o motim visou impedir o lançamento de um 
imposto sobre as maçarocas ou rocas que, para muitas mulheres, constitui
ria o seu magro ganha-pão.Cremos que há aqui um fundo de verdade, pois 
segundo o relatório do Doutor Gabriel Pereira de Castro, investigador ofi
cial, espalhara-se na cidade a notícia de que o Secretário fora enviado 
"para tratar da imposição de certo tributto entendendo a gente do povo 
que era o mesmo que havia poucos annos se intentara a que chamarão das 
massaroquas..."(67) 

Na realidade a suposição não era falsa de todo, pois o povo temia 
ser sobrecarregado com novos impostos. E sabe-se quanto poder mobilizador 
de levantamentos encerrava o simples boato de novos tributos. Aliás não 
se desconhecia que em Lisboa a população recebera muito mal a decisão da 
Câmara na Primavera de 1Ô29 de se lançar na capital a "imposição do novo 
Real dagua para o serviço dos duzentos mil cruzados" para o socorro da 
Índia. Os protestos dos Lisboetas não redundaram por então em motim por
que os mesteirais preferiram enviar a Madrid o Juiz do Povo e o Escrivão 
dos Vinte e Quatro para tentarem impedir pelas vias pacíficas a promul
gação do tributo.' 

Tal resistência do povo de Lisboa incomodou o Rei como se prova do 
facto de este ter encarregado o Governador do Reino, Arcebispo de Lisboa 
de se informar secretamente sobre quem influenciou os representantes po
pulares a se deslocarem â Corte.(68) 

A resistência ao lançamento do Real de Agua não se verificou apenas 
em Lisboa.De modo mais qualificado ela se repetiu em Montemor cujos Verea-
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dores foram emprazados por se oporem àquele imposto.(69) 
Ora no Porto intentara-se lançar o mesmo tributo e para a ele ser 

poupada,a Câmara preferira em l630,logo após os incidentes,propor ao Rei 
a oferta de 30.000 cruzados o qual aceitara a dádiva.(70)Certamente tal 
acordo foi obtido por mediação do ^hanceler,Doutor Jorge Correia de La
cerda,entre tanto encarregado de substituir Francisco de Lucena no desempe
nho da incumbência,(7l)com o apoio do Bispo e do °apitão-Mor a quem o Rei 
recomendara a mesma causa. 

Parece,pois, que o "motim das maçarocas" foi uma rebelião anti-fis
cal para cujo eclodir contribuíram outras causas afins que lhe são ante-
rxores.De facto,em Junho de io29 o Monarca escrevia ao Conde de ^iranda 
a solicitar-lhe que desse todo o apoio e assistência a D.Diogo da Rocha 
que fora nomeado Vedor do Contrabando na cidade do Porto.Filipe IV sa
bia que se tratava de medida impopular e,por isso,recomenda ao Governa
dor da Relação tratasse que "o povo o receba bem ou com a menos opposi-
çao que possa ser".(72) 

Ror outro lado,desde l6l8,como dissemos,a Coroa vinha lançando mão 
dos Sobejos das Sisas com grande descontentamento e protestos do povo a 
que,aliás,se solidarizaram os Vereadores.E ao longo da 3& década do sé
culo foram exigidos repetidos sacrifícios à população do Porto e do Reino, 
para defesa do ultramar,especialmente da índia e Brasil, e das costas do 
litoral. Os resultados práticos eram,porém escassos,pois,embora em 1625 
se recuperasse S.Salvador aos holandeses,estes não deixaram de ameaçar 
o Brasil e as zonas açucareiras com prejuízos imediatos para a burguesia 
portuense cujo desconsolo era natural. 

Teria esta participado directa ou indirectamente no motim? Ê prová
vel. 

S certo que os relatórios das primeiras devassas efectuadas pelo 
Corregedor do Crime da Relação e pelo Juiz de Fora se mostravam inconclu-
dentesras suas averiguações haviam confirmado a pública fama de que "não 
ouve pessoa de consideração que se achasse no motim",pelo que a importân
cia deste nao devia ser empolada.Ao contrário,todos os ministros e pes
soas graves da cidade teriam insistido com Francisco de Lucena para que 
voltasse, prometendo facilitar-lhe a missão.( 73) 

Mas a Corte nao aceitou tal versão.Para ela,o "excesso não foy de 
pouca consideração" e devia ser castigado "com a demonstração que requere 
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a quallidade delle".(7^) Por isso,mandava lá,com alçada conveniente o Dou-
dor Gabriel Pereira de Castro,Corregedor do crime da Corte, a fim de de
vassar minuciosamente os incidentes.(75) 0 Conde Governador da Relação, 
no entanto,tentou sem êxito obstar a esta deslocação pretextando que o Tri
bunal a que presidia era ultrapassado na sua jurisdição,se ela se efecti
vasse. (76) 

Embora tardiamente,o Doutor Gabriel de Castro apresentou-se no Por
to para investigar culpas e punir culpados,demorando-se mais de 3 meses. 
0 seu primeiro relatório,(77)apesar de vago e breve forneceu dados total
mente novos.No conjunto,o Magistrado concluiu o seguinte: 

1 2 - 0 motim tivera o concurso de muita gente; 
22 - Não fora somente o povo mas "gente da cidade,graves e vestidos 

de seda" aquela que se concentrara na noite do levantamento.A alusão a ho
mens vestidos de seda aparece reafirmada no 22 relatório.(78) 

32 - 0 objectivo da multidão,segundo as palavras de ordem utilizadas, 
visava obter dos frades franciscanos (junto dos quais Lucena se havia aco
lhido) o emissário régio,à força se necessário,com intuitos de o matar.Não 
o conseguindo,lograram arrombar as almofadas das portas. No seu relatório 
de I63I,Francisco de L u c e n a confirma que a sua vida correu então "manifi-
esto peligro".(79) 

42 - As autoridades municipais,judiciais e militares haviam acorri
do e impedido maiores violências.Num breve lapso de tempo,o Juiz de fora, 
de espada em punho,dispersara a multidão sem tratar de reconhecer as pes
soas intervenientes. 

5Q - 0 Conde de Penaguião,o Chanceler da Relação,o Corregedor do Cri
me bem como os Vereadores haviam chegado à fala com Francisco de Lucena 
mas não o conseguiram demover de se ausentar,naquela mesma noite, para o 
Mosteiro da Serra,aonde,aliás,o acompanharam.No dia seguinte,Lucena par
tiria de mãos vazias. 

6 2 - 0 povo unira-se e concertara-se para atribuir a responsabili
dade do motim a anónimos populares e a "maganos" e resolvera não denunci
ar ninguém,desculpando-se com o facto de o tumulto ter sido desencadeado 
já de noite. 

72 - Mas duas testemunhas haviam identificado José Pinto,menor de 
17 anos,caixeiro de seu pai,o mercador Francisco de Cáceres,cristão-novo 
rico. 0 adolescente teria sido visto a atirar pedras contra a portaria do 
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convento. Para além dele apenas fora acusado um tal Domingues Freire, 
"filho do cabaço" o qual se ausentara para lugar desconhecido e dois me
ninos de 13 e 11 anos. 

Na sentença final apenas José Pinto, o tal jovem de 17 anos,foi 
condenado. Alem das despesas da alçada, foi-lhe aplicada a pena de degre
do por 6 anos para um dos lugares de Africa. A parte pecuniária da con
denação foi pronunciada depois de se ter concluído, com base em exemplos 
anteriores, nomeadamente na alçada que recentemente se havia deslocado a 
Coimbra (80) que era legitimo executar a fazenda paterna para punir cul
pas do filho. (8l)Quanto às crianças incriminadas, sofrerem a pena de a-
çoites sendo depois soltas. 

Merece relevo a solidariedade manifestada pelos moradores. Devido 
a ela foi possível manter no anonimato os principais cabecilhas. 

Todavia sabemos que a rebelião não foi apenas obra de mulheres e 
marujos pois entre os que saíram à rua contavam-se alguns vestidos de se
da, ou seja, nobres e cidadãos. Por outro lado, a fuga de Francisco de Cá
ceres leva-nos a supor que alguns mercadores terão apoiado o levantamen
to. Cáceres era um rico mercador, grandemente interessado na transacção 
de armas que importava de Biscaia, (82) e nos fins de 1629, já depois do 
motim, arrematara a renda concelhia da entrada dos vinhos.(83) 

Mas durante o decorrer da devassa fugiu para sítio incerto, abando
nando a arrecadação da renda. Porquê a fuga? Medo de ser incriminado? Ou 
tentativa de escapar à pena pecuniária que.no caso de ser culpabilizado, 
iria recair sobre o filho? 

De qualquer modo, o abandono do recebimendo da renda e a não satis
fação â Câmara da respectiva importância levou esta a requerer a penhora 
dos seus bens até ao valor do débito que foi calculado em l80$000 reis. 
Os bens penhorados foram 50 mosquetes e 50 arcabuzes que se encontravam 
depositados no armazém da Câmara, os quais foram vendidos em hasta públi
ca. (Bk) 

Um problema permanece em aberto: qual a razão da prisão de outro 
filho seu, de nome Diogo Dias Henriques? (85) Estaria ela relacionada com 
a fuga do pai? Ê difícil fornecer uma resposta indiscutível. 

Quanto ao clero, desconhecemos por inteiro se teve alguma partici
pação no tumulto. Razões não lhe faltariam pois, como ê sabido, o Bispo de 

http://que.no
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Coirabra como Procurador do Estado Eclesiástico de Portugal, havia-se 
comprometido a oferecer um contributo substancial para socorro da Ín
dia.(86) 

Saliente-se ainda o comportamento das autoridades, Vereadores, Juiz 
de Fora, Chanceler da Relação e Capitão-Mor: são elas que dispersam os 
manifestantes e se colocam quase incondicionalmente ao lado do Rei. Que
rerá isto dizer que estiveram totalmente alheias à eclosão do tumulto? 

Assim parece. No entanto, ê estranho que não se tivessem empenhado 
em..descobrir e identificar os principais responsáveis. 

Quanto a Francisco de Lucena ê difícil perceber por 'que ê que tei- , 
mou em ausentar-se do burgo e a deixar de cumprir a missão quando, ao 
menos aparentemente tinha de seu lado todas as forças vivas da cidade 
que lhe terão prometido colaboração.Terá sido assim tão grande o susto? 
Ou devemos admitir que a sua confiança nas referidas forças vivas era 
pouco consistente face à agressividade dos moradores? 

Como era de esperar, ao Rei não agradou o comportamento de Lucena 
o qual em breve foi substituído na Secretaria do Conselho de Portugal 
por Marçal da Costa e não mais recuperou o lugar. Em Maio de I63I, talvez 
ainda antes da reestruturação das Secretarias do mesmo Conselho, Francis
co de Lucena enviou uma exposição ao Monarca na qual tentou provar que 
foi vítima de um ardil dos seus inimigos que pretenderam desalojá-lo do 
honroso oficio ,que ocupava em remuneração dos serviços prestados nesse 
mesmo posto por seu tio Fernão de Matos. A cabala teria começado já em 
l628^quando se lhe mandou que viesse a Portugal e continuava com a atri
buição de culpas de que estava inocente e o provaria se Sua Majestade 
lhe desse oportunidade.(87) A Junta convocada para o efeito não se terá 
deixado convencer.(88) 

0 pedido de Lucena de que lhe fosse restituído o ofício foi repeti
do mais tarde mas sem êxito.(89) 

A principal vitima do motim das maçarocas foi,pois, o Secretário 
de Estado que, em sua consequência directa ou indirecta, se viu privado 
das altas funções que exercia em Madrid. Ai principiou ou pelo menos se 
acentuou um certo declínio que não desgraça política pois em I63I foi no
meado para a Secretaria das Mercês e Estado da índia,em Lisboa.(90)A mudan
ça nao pode ser entendida senão como despromoção. 

Lucena deixara de gozar da confiança dos Ãustrias a qual jamais re-
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cuperou. Nos fins de 103^» o Rei na apreciação individual que faz a al
gumas figuras politicas do Reino (que remeteu à princesa Margarida, Vi-
ce-Rainha)opina acerca do nosso personagem que "conviene traer baxo a es 
te Secretario porque es lo que se dize y desconfidente."(91) 

Outras ocorrências 
Gomo ficou expresso atrás, o motim das maçarocas não deverá ser de-

sinserido das condições conjunturais do pais e da própria cidade nem das 
ocorrências semelhantes verificadas no Reino e fora dele. Além das per
turbações atrás citadas de Coimbra, Torres Novas e Santarém, Setúbal as
sistiu a uma rebelião que não sabemos datar com precisão mas que eclodiu 
seguramente antes de ik de Março de I63O pois nessa data, quando se dão 
instruções ao Doutor Gabriel Pereira para se dirigir ao Porto, fala-se 
da faculdade dada pelo Rei para nomear alcaides auxiliares"como o havia 
feito na ocasião passada da rebelião de Setuvel."(92) 

A Corte de Madrid, a título de socorro à India e ao Brasil, ia pe
dindo aos portugueses sacrifícios cada vez mais acentuados. Os agrava
mentos fiscais, decretados'sob várias formas,tornavam-se uma constante, 
sendo particularmente grave o ano de I63I. Assim decretou-se o imposto 
da meia-anata â qual em breve acabaram por ser sujeitos todos os ofícios, 
por pequenos que fossem;(93) promulgou-se a retenção da quarta parte de 
todas as tenças e rendas da Coroa, comendas e mercês, extensiva às Ilhas 
Adjacentes$(9^f) a partir de I632 o Rei quis estender a todo o Reino o 
Real de Agua;(95) estabeleceu-se o estanco do sal o qual não podia ser 
embarcado para o Brasil senão por conta da Fazenda Real; (96) lançou-se 
o empréstimo dos 500.000 cruzados a obter por finta, da qual nem os fa
miliares do Santo Ofício eram isentos„(97) 

A juntar a isto,o recrutamento compulsivo de soldados para a Índia 
e para os campos de batalha da Europa,Ç98) difícil de conseguir porque 
os mancebos fugiam, ausentando-se do Reino.(99) 

Entretanto o comércio externo apresentava sinais preocupantes de 
estagnação on enfraquecimento e o Rei alarmava-se com a diminuição de 
tratos que, por volta de I632, os portos do Reino experimentavam. Não 
faltava quem entendesse que as razões da baixa estavam nas extorsões que 
se praticavam em prejuízo dos Mestres das naus estrangeiras.(100) 

Por outro lado, a eensura intelectual era reforçada mediante o con-
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trolo da impressão de livros.0 rei em carta de 31 de harço de I632 ao Con
de de Castro,Governador de Portugal reprovava a liberalidade do Desembar
go do Paço no tocante a este aspecto.E admoestava que "particularmente 
se não conceda licença alguma para se imprimir nenhum livro que toque a 
Historias ou a matérias do governo ou sucessos destes tempos sem primeiro 
se me consultar..,"(101) 

Para obter a colaboração das Câmaras,nomeadamente das principais,a 
Corte esforçava-se para que os Vereadores fossem escolhidos a dedo.Tal 
preocupação ê evidente na eleição dos Oficiais das Câmaras de Évora,Coim
bra e Santarém que foi feita "a satisfação" do Governador do Reino.(102) 
Receando-rse que a resolução da Câmara de Lisboa no tocante aos 500.000 
cruzados de renda fixa nao fosse a mais favorável,o Rei exige ter conhe
cimento da decisão antes dela ser publicitada,para que o seu hipotético 
mau exemplo nao influenciasse as demais.(I03) 

Os obstáculos que surgiam tentavam eliminar-se de qualquer modoras-
sim,constando que o cidadão do Porto Paulo Borges Pinto apresentava re
querimentos em Lisboa "pouco convenientes ao serviço" do Rei, logo se 
arranjou pretexto para o expulsar da capital: ê aue andava há muitos anos 
fora de casa, não fazendo vida com sua mulher, impondo-se por isso que 
retornasse para junto da família. 

Como reagia a cidade do Porto a esta conjuntura opressiva? 
A nível de Vereadores parece que não havia grandes resistências. 

Pelo contrário, a colaboração com a politica centralizadora parece estar 
insinuada nas acusações e denúncias que remetiam para a Corte. 

Ora são tais denúncias que nos garantem que em I632, na cidade do 
Porto, existiam focos de tensão e de resistência aos desígnios de Madrid. 
Algumas pessoas opunham-se deliberadamente aos programas gizados na Cor
te: "algúas pessoas fazem juntas entre si em ordem a encontrar meu ser
viço e a outros fins particulares seus". Em consequência, o Monarca man
datava o Doutor Lourenço Coelho Leitão para se informar secretamente on
de se faziam tais juntas, quem eram os "induzidores e cabeças destes 
bandos" e quais os remédios adequados para se lhes por cobro.(lO^f) 

Que pretendiam em concreto tais juntas? Obstar à política fiscal 
ou dificultar o programa de construção naval de que aquele Magistrado 
fora encarregado? 

Não sabemos. 
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Mas na sequência destas reuniões,que talvez possamos rotular de 
subversivas, foi lançado o fogo à Casa da Relação, a qual fora construí
da poucos anos atrás,como dissemos. 

A primeira notícia documental que nos aparece sobre este evento é 
datada de 6 de Outubro de l6j52 e refere-se ao treslado do primeiro Be-
sultado da devassa que se estava efectuando.(105)Por isso, talvez pos
samos situar a deflagração nos fins do Verão/princípios do Outono daque
le ano e não em I630 como supõe Magalhães Basto,apoiado aliás apenas na 
tradição.(106) Desta feita, cremos que pela primeira vez, a tradição 
surge-nos confirmada documentalmente. 

Desconhecemos a extensão dos prejuízos sofridos. Mas tal como o 
principal dos historiadores portuenses, pensamos que a "Cassa de. la 
chancellaria", cuja imponência entusiasmou Novaes, era uma reconstrução. 

(107) 
A devassa liderada pelo Chanceler não terá sido grandemente con

clusiva tal como acontecera aquando do motim das maçarocas. Mas o fogo 
posto foi um acto radical de resistência às opressões ditadas pela Corte. 
Deverá ser interpretado como oposição do povo ao governo dos Âustrias? 

Não o podemos afirmar peremptoriamente. Mas já então em muitos es
píritos o desejo da libertação ganhara corpo. 0 testemunho de Manuel Rox z 
Soares constitui prova insofismável dessa corrente de opinião.Depois de 
insistir uma e mais vezes, por volta de 1627, nos"Rigurosos castigos que 
este Reino padessia andando todos padessendo mizerias pobrezas e traba
lhos, "(108) o autor remata o seu livro com as profecias atribuídas ao 
Ap5stolo S. Tomé nas quais ê bem evidente a áfnsia de libertação: 

"Emtão se levantara, em espanha o lião, E dividirseha o Reino, dos 
Reinos, prevalecera a lusitania com as gentes alegre, pessuira 
pacificamente o seu Rei 
Darlheaõ os parabéns, muitos Reis, ampliarseha em Riquezas, E o 
Sçeptro renovado se tornara a levantar E nunca mais, se tirara 
delle." (109) 

Admitimos,pois,que o atentado contra a Relação tenha constituído 
um acto político de contestação ao sistema estabelecido. De qualquer mo
do, a ele parece estar totalmente alheia a equipa de Vereadores que, co
mo vimos, vinha de I63I e se manteve atê I635. 

Por diversas vezes, o Rei deu provas de que depositava nela total 
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confiança. Assim em I632, ordenou a Bartolomeu Dias Ravasco que suspen
desse a tomada de contas aos Oficiais da Câmara, no tocante às terças. 
(110) No ano seguinte ordenou ao Doutor Lopo Dias de Goes que não se in
trometesse nem impedisse os arrendamentos das rendas da cidade e não e-
xecutasse, sem lhe dar prévio conhecimento, qualquer ordem proveniente 
da Mesa da Consciência e Ordens acerca das esmolas dos rendeiros.(lll) 
E em I635 expressamente declara que os quer à frente da Edilidade, pe
la..."satisfação que de vos tenho".(112) 

Não, comungava da mesma satisfação parte dos moradores que, lide
rada, como vimos, pelo Lie.do Belchior Soares Vieira, acusava os Verea
dores de terem procedido em muitas coisas contra as liberdades da cida
de. (113) 

Mas, a breve prazo redimiram-se perante a população pois, como ex
plicaremos de seguida, resistiram quanto puderam ao lançamento do impos
to do Real de Agua. 

NOTAS 

(1) - GUEDES,Armando Marques,Esboço da História da Cidade do Porto,Porto, 
1958,p. 95 

(2) - Livro da Contenda,., p. 58 
(3) - AHMP,L. 30 de sentenças, fis. 367-368. 
(4) - AHMP, LV 35, fl. 142. Há muitos mais exemplos. 
(5) - AHMP, LV 47, fl. 156v. 
(6) - AGS, SPJL L.1466, fis. lOOv-101. 
(7) - AHMP, LV 47, fis. 123V-124. 
(8) - AHMP, LV 26, fl. 293v. Ver ainda ADP, Cabido, 110, fis. 4-4v. 
(9) - AHMP, LV 31, fl. I85. 
(10)- AHMP, idem, fis. 207v-208v.; LV 32, fl. 159v. 
(11)- AHMP, LV 34, fis. 47v-48 e 102 -103c 
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(12) - AHMP, LV 31, fis. 219-220. 
(13) - SILVAt F. Ribeiro da, A participação do Porto p. I34. 
(14) - 0 próprio Bispo se interessou^pela defesa opinando que o bom Go

verno da terra exigia a eleição de uma pessoa que comandasse a 
milícia à qual todos obedecessem. 0 Governador da Relação recu
sara o cargo e D. Francisco * Almeida, fidalgo da Casa Real e do 
Conselho áe Sua Majestade, residente na cidade não aceitara, embo
ra pressionado pelos Vereadores, porque entendia que lhe ficava 
mal assumi-lo depois de outrem o ter rejeitado. AHMP, LV 35, fis. 
13^-135 e 137v. 

(15) - AHMP, idem, fl. l65v. 
(16) - AHMP, idem, fl. 209. 

(17) - Referimo-nos obviamente ao Livro da- Contenda e n t r e a cidade e o 
Conde de Pennaguiam. ao qual j á fizemos r e f e r ê n c i a nas páginas an-
t e r i o r e s . 

(18) - Livro da Contenda . . . , pp . 6 e 8 3 . 

(19) - AHMP, LV 3 6 , f i s . 65V.-66 . 

(20) - AHMP, Pr6prias, L. 4, fl.4l2v. Aí se transcreve a sentença final. 
(21) - Livro da Contenda ..., pp. 343-3^.(Sentença de 29.5.l6l8). 
(22) - Idem, p. 350 (Declaração de 7.9»l6l9). 
(23) - Idem. p # 465<Sentença de 28.9.1622) 
(2*f) - Idem, p. 473 
(25) - AHMP, LV 45, fis. 201-202. 
(26) - AHMP, idem, fl. 219v. 
(27) - AHMP, idem, fl. 224. 
(28) - AHMP, L. 3a de Sentenças, fis. 307-327. 
(29) - AHMP, LV 47, fis. 65-65V. 
(30) - Assim o declara em 21 de Abril de l600 o Juiz de Fora junto de 

quem a queixa fora inicialmente colocada» 
( 3 D - AHMP LVjf2.fl. 76v. Em l602,uma Junta reunida em A r a n j u e z,composta 

por D.Inigo de Borja^Frei Gaspar de Córdova(conf essor) ,Conde de 
vila Noya e D.Pedro Franqueza para tratar de assuntos atinentes a 
ortugal,considerava que o posto de Presidente do Desembargo do Pa

ço era de grande importância e,estando vago,devia ser provido sem 

http://LVjf2.fl
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dilaçao.(AGS,Estado,maç. 435,fl. 23) 

(32) - Livro da ^ontenda...,p.l23 

(33) - A reconstituição destes acontecimentos é fácil de obter através 
dos documentos conservados no Livro da Contenda...,pp. 95-101 e 
108. 

(3^) - Idem,pp. 8O-8I 

(35) - CRUZ,António,Século_e Meio de grandeza e decadência (1500-1640) 
in História da ^idade do ^ortoVvol. II,p. 184 

(36) - AHHP.LV 56.fis. l49-l49v. 

(37) - AHMP,LV 42,fis.93-96 

(38) - AHKP,LV 43.fl.57v. 

(39) - AHMP,LV_84,fl. 342 

(40) - AHMP,LV 26, fis. 319V-320 

(41) - AHMP,idem,fis. 264-264v. 

(42) - AGS,SP,L. 1522 ,fl. 68 

(43) - Ver o capítulo sobre o Escrivão da Câmara. 
(44) - AHMPtIV 29,fl. 5 

(45) - DULMEN,Richard van,Los inicios de la Europa Moderna 1550-1648, 
Hadri,1984,p. 35O (ed. alemã é de 1982) " 

(46) - Idem,p.351 

(47) - Sobre o assunto^ver: OLIVEIRA,António de,Levantamentos populares 
no Arcebispado de Braga em I635-I657 in "Br.acara Augusta"., XXXIV, 
2Q tomo,Braga,I980,pp.4l9-446;0 Motim dos Estudantes de Coimbra* 
contra os cristãos novos em I63O in "Biblos",LVII,Coimbra,I98I 
pp.598-628;Levantamentos populares do Algarve em l637-l638:A re 
pressão,Coimbra.1984 (sept da "Rpvista Portuguesa ^ HTstérTa^T; 
0 levantamento popular de Arcozelo em 1633 ±n "Revista Portugue
sa de Hist6ria",XVII,Coimbra,1277,pp. 1-17. 
OLIVEIRA, Aurélio de,Contribuição para o ^studo das -"evoltas e Mo
tins populares em Portugal durante a época moderna.As sublevações 
de Viana do uastelo.Porto,1979 gpolicopiadoJ;Alteraçõês no Reino 
de Portugal.I.Os motins de vila Real.Porto.1973 
MAGALHÃES,Joaquim Homero,1637-Os motins da fome in "Biblos",LII. 
°oimbra,1976 ~ ' 
SERRÃO,Joel,Alterações de Évora (1637) in dicionário de História 
de Portugal.II.pp. 146-148 ~~ 
MELO,S.Francisco Jlanuel de,Epanáforas de vária história portu-uesa 
int. e apend. documental de Joel SERRÃO,Lisboa, 1975. 

http://43.fl.57v
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(k8) - AGS, SP, L. 155^, fl. 26. 
(̂ 9) - AGS, idem, L. 1^75, fis. ̂ 02-^09.Ver desenvolvimento em OLIVEIRA, 

Antonio de, 0 motim dos estudantes... 
(50) - SERRÃO, Joaqum Veríssimo, Hist6ria de Portugal, IV vol., p. 111. 
(51) - MAGALHÃES, J. Romero, o.c., p. 321. 
(52) - OLIVEIRA, António de, Levantamentos populares do Algarve « p.98. 
(53) - Destes, os principais são NOVAES, Manuel Pereira, Annacrisis His

torial , _Episcopologio, p. 7k.>e GOSTA, Pe. Agostinho Rebelo da, 
Descrição Topográfica.... pp. 3^8-350. 

(5*0 - Sabemos que o Prof. Doutor António de Oliveira elaborou um estudo 
sobre este motim no qual aproveita a documentação de Simancas. In
felizmente no momento em que escrevemos tal estudo não foi ainda 
publicado. (x) 

(55) - Julgamos efectivamente que foi o Prof. Doutor António Cruz quem, 
pela primeira vez, apontou o ano correcto. Ver 0 Porto seiscentista. .., p. 75 

(56) - SERRÃO, J. Veríssimo, o.c. , IV, p. 110. 
(57) - AGS, SPj_ L. 1522, f. 53. 
(58) - AGS, SP, idem, f. 6v. Carta régia de 29.1.1629. 
(59) - AGS, idem, fis. 5-6. 
(60) - AGS, SP, L. I583, fl. 307. 
(61) - AGS, SP, L. 1522, fl. 18. 
(62) - AGS, idem, fl. 36v. 
(63) - AGS, idem, fl. 37. 
(6*0 - AGS, idem, fl. 90. Carta régia de 19.8.1629. 
(65) - AGS, idem, fl. loVv. 
(66)- AGS, idem, fl. 135v. 
(67) - AGS, SP, L. Iif75, fl. kkl 

(68) - AGS, SP, L. 1522, fl. 51. 
(69) - AGS, SP, L. 1^75, fl. 119. 
(70) - AHMP, LV *f7.fl. 157-157V. 
Cat) - 0 referido estudo apareceu no nQ 6 da "Revista de História das 

Ideias" - Revoltas e Revoluções ,Coimbra,1984,pp. 259-300,sob o 
título "Contestação Fiscai e m iÔ29:as reacções de Lamego e Porto". 
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(71) - AGS, SP^ L. 1522, fis. I3W.-I35. 

(72) - AGS, idem, fl. 6lv. 

(73) - AGS, SP,L. 1475, fl. 433-434. 
(74) - AGS, idem, fl. 445. 

(75) - AGS, idem, fl. 137. Carta régia de 8.12.1629. 
(76) - AGS, idem, fis. 397v-398. 

(77) - AGS, idem, fis. 433-433v. 

(78) - AGS, idem, fis. 441-443. 

(79) - AGS, sPj. L.1583, fl: 307. 

(80) - AGS, SP, L. 1475, fis. 433-433V. 

(81) - AGS, idem, fis. 434. 

(82) - AHKP, LVJ+6, fis. 198e26l. 

(83) - AHMP, ArremataçSes de Rendas. L. 5 (I63O) fis. 19-19v. Ê possível 
que a burguesxa tivesse participado no tumulto por outras razSes: 
ela estava descontente pelo facto de o Rei, em Agosto de 1629 
pretender obrigar os homens de negócio portuenses a ajudar com o 
dxnhexro que pudessem para a compra de armas e muniçSes das quais 
a cxaade se encontrava carecida. AGS, SP, L. 1522, fl. 94. 

(84) - AHlIPi L. 30 de Sentenças T fis. 86-92. 

(85) - AHMP, idem, fis. 91-91v. 

(86) - AGS, SP, L. 1522, fis. l4v.SERRÃO, Joaqum Veríssimo, o^ç., IV, p. 

(87) - AGS, SP, L. 1583, fis. 306-307V. 
(88) - AGS, idem, fl. 308. 

(89) - AGS, idem, fl. 309. 

(90) - AMARO, José Emídio, Francisco de Lucena. Sua vida. Martírio e Rea-
bxlxtaçao. Subsídios >ara_a História doReinado de D. Jogo IV.  
Lisboa, 1945, p. 105. Além de inexactidões no respeitaíte~Io-Ío-
txm das maçarocas, a tese do autor de que Lucena não saiu da Corte 
de Madrid por castigo ê.pelo menos, muito discutível. 

(91) - AGS, Estado, maç. 4045-5. Isso não obstou a que,mais tarde, nas 
vésperas da Restauração, precisamente em 23 de Julho de 1640 os 
ficientri Ç° S b ^ COn\° ° S d e S e U t±0» constituíssem argumento su-ficxente para o Conselho de Portugal apoiar a concessão de algumas 



-1178-

mercês,a saber: 
- promessa de uma comenda de 400 cruzados; 
- faculdade de transmitir a filho ou neto as que já tinham; 
- promessa de um lugar de capitão-mor nas naus da Índia em favor 

de um filho. 
Mas o pedido de um lugar de Secretário para outro filho não se 
admitiu com o argumento de que "para oficios de secretario não 
se admitem petições." AGS, SP, L. I536, fl. 171. 

(92) - AGS, SP, L. 1^75, fl. 396. Deve,pois, ser recuada a datação apre
sentada por SERRÃO, J. Veríssimo, o.c., IV, p. 119. 

(93) - AGS, SP_,_ L. 1529, fis. 22v e 41. 

Ok) - AGS, idem, fl. 20v.(I.I2.I63I) 
(95) - AGS, SP^ L. 1527, fis. k7 e 64-64v. 

(96) - AGS, SP, L. 1529, fl. 48. 

(97) - AGS, SP, L. 1527, fl. 24. Parece que o Rei não pretendia que para 
obter tal soma se lançasse finta geral mas apenas finta parcial 
que atingisse umas mil pessoas mais abastadas.(AGS, idem, fl.62.) 

(98) - AGS, idem..fl. 96v. Carta régia ao Duque de Bragança e ao Duque de 
Caminha de 31.3.1632. 

(99) - AGS, idem, fis. 31v e 87-87v. 

(100)- AGS, idem, fis. 58-59. 

(101)- AGS, idem, fl. 107. 

(102)- AGS, idem, fis. I37V-I38. 

(103)- AGS, idem, fl. 139v. 

(104)- AGS, idem, fl. I67. 

(105)- AGS, idem, fl. l82v. 
(106)- BASTO, A. de Magalhães, Sumário de Antiguidades....p.222. 
(107)- Ibidem. 

(108)--SOARES, Pero Roîz, Memorial.-p. 493. 
(109)- Idem, p. 508 

(110)- AGS, SP, L. 1529,fl. I6lv. 

(Ill)- AGS, idem, fis. 173v e 175v. 
(112)- AHMP, LV 47, fis. I4l-l4lv. 
(113)- AHMP, idem, fis. l45-l45v. 



CAPITULO IV -1179-

SITUAÇAO DE PRE-RUPTURA: A GENERALIZAÇÃO DO REAL DE AGUA E 
O AUMENTO DO CABEÇÃO DAS SISAS 

1. - A carga fiscal dos tempos finais do domínio filipino 

O sistema tributário do antigo regime surge-nos extremamente com
plexo, algo anárquico, pesado e muito difícil de sintetizar. Entre os 
multiplicados tributos, poderíamos distinguir os impostos propria
mente ditos e os donativos ocasionais ou"serviços" e, ainda os emprésti
mos forçados aos quais já tivemos oportunidade de nos referirmos no pre
sente trabalho. 

Quanto aos impostos, haveria ainda a destrinçar, por um lado, en
tre directos como as fintas e contributos especiais organizados na base 
dos rendimentos familiares e os indirectos que eram a maioria e, por ou
tro, entre os de âmbito nacional e os de incidência local ou regional. 

Sisas, dizimas da Alfândega e Eclesiástica, imposições sobre o vi
nho e o sal, consulado, taxas dos portos secos, portagens constituíam 
as principais modalidades de carga fiscal que pesavam sobre o contribuin
te,não privilegiado.Mas as últimas duas décadas do domínio filipino, es
pecialmente a derradeira viram agravar-se notavelmente a massa tributá
ria, nao poupando os próprios privilegiados (l);meia anata, imposto sobre 
o sal (novo),(2) suspensão da quarta parte de todas as tenças e rendas da 
Coroa, comendas e mercês redituais (l63l),(3) serviços especiais avulta
díssimos, donativos, real de água, aumento do cabeção das sisas em 25%, 
tentativa de introdução do papel selado- são exemplos não exaustivos da 
tributação avassaladora que recaiu sobre,os portugueses, a título e a pre
texto do soeorro à Índia e ao Brasil. 

2. - Incidência sobre o bur,-o portuense 

Quanto à cidade do Porto, a sua fama de burgo abastado e opulento 
estimulou a Administração dos Austrias a sobre ela lançarem sucessivas e 
cada vez mais pecadas tributações. 

Tomando como ponto de partida o ano de l6l8 o qual, no nosso enten
der, deve ser olhado como marco do agravamento da exigência filipina, 
recordamos que,então, a título da organização da Armada contra os corsá
rios se retiraram do Cofre dos Crescimentos cerca de <f8.500 cruzados, de 
nada valendo os protestos do povo e declarações de inconformismo por par-
te dos Vereadores; 
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- em 1623» a cidade ofereceu um serviço especial de 3.560 cruzadoaCf); 
- èm 1626, novo serviço de f̂.OOO cruzados, (5) fora os l̂ f.OOO para as 
armas ;(6) 

- em 1627, foram oferecidos, *f.000 cruzados para socorro da índia, (7) a-
crescentados de mais 30»000 cruzados era I63I para socorro de Pernam
buco, (8) quantia que terá sido entregue apenas no ano seguinte»(9) 

- em I632, iniciou-se uma finta de 17.000 cruzados que em Outubro de 163^ 
nao se havia ainda concluído,e para eûmul», o Corregedor da Comarca 
lançou outra de 2.000 cruzados;(10) 

- em I635, em resposta a um pedido régio de donativo voluntário, a Câma
ra ofertou 1.000 cruzados cuja recepção o Secretário Miguel de Vascon
celos noticiou e agradeceu em nome da Junta do Desempenho das Tenças(l]); 

- para além de tudo isto, a partir de 1620, ano a ano foram retirados os 
Sobejos das Sisas, â volta de 10.000 cruzados anuais,(12) 

Se somarmos a estas verbas a carga fiscal ordinária, teremos de 
concluir que ao povo assistiam razões de sobra para se lamentar do jugo 
que lhe era imposto. E o que ocorria no Porto não seria muito diferente 
do resto do país.Por isso, parece-nos demasiado imediatista e restritiva 
a posição de Dominguez Ortiz segundo a qual "el intento de introducir el 
papel sellado y un donativo forzoso produjeron em I637 el motín de Évora 
immediato precedente de la segregaciôn".(13)A opressão fiscal era mais 
ampla e tinha raízes mais longínquas. 

Aliás, voltando ao Porto, quando em 1623, ap6s a perda de Ormuz o 
Monarca quis obrigar a cidade a armar à sua custa um galeão de 500 tonela
das, a junta de cidadãos escusou-se, declarando solenemente que "esta ci
dade entre as mais do Reino he a que mais e maiores trebutos paga porque 
alem dos antiguos que se pagão a coroa des o tempo dos senhores Reis des
te Reino, e muitos outros que se pagão a igreia os quoais se não pagão 
nas outras cidades e lugares, acreserão muitos depois que se unio a co
roa de Castela, entre os quoais he o dereito dos três por cento imcompor-
tavel pello modo com que se arecada..."(14) 

Dez anos mais tarde, em Junho de l63*f, depois do pedido do do
nativo especial de 500.000 cruzados para a ajuda de Pernambuco, as quei
xas dos portuenses aumentaram de volume, nomeadamente as dos representan
tes populares que opinam que o agravamento fiscal era causa da "roina e 
perdisão total de toda esta provinsia que se vai despovoando."(15)A alu-
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são ao despovoamento motivado por extorsões tributárias ê retomada em 
Novembro do mesmo ano.(l6) 

Mas talvez o aspecto mais interessante da resistência do povo e ci
dadãos portuenses esteja na apelação para a reunião de Cortes.Efectiva
mente lembra-se ao Rei que tal matéria devia ser tratada sendo "chama
dos e iuntos os estados segundo o foro deste Reyno".(l7) 

Constituirá esta afirmação uma resposta à proposta falhada do Rei 
de I633,de reunir mini-Cortes em Lisboa às quais concorreriam 2 repre
sentantes de cada uma das cidades e vila do primeiro Banco,a que se jun
tariam 5 eclesiásticos e 5 nobres?(l8) 

3- A promulgação do Real de Água e do aumento do cabeção das sisas 

Os repetidos lamentos e queixas do Porto ( e certamente de outros 
lugares porventura menos capazes de tao grande esforço)chegavam depressa 
à ^orte pela mediação dos agentes e informadores.Não obstante as resistên
cias que a tentativa do lançamento do Keal de água,por volta de I63O,tenha 
encontrado em vários sítios,como atrás ficou patente,as necessidades pre
mentes de dinheiro forçaram os governantes a promulgar em todo o Reino o 
imposto referido bem como o agravamento em 25% âo cabeção das sisas.(19) 

A Corte Madrilena e o Conselho de Portugal sabiam que a medida ia 
ser mal recebida. Por isso, como bem observou o Prof. António de Oliveira, 
tomou as suas precauções, nomeando Vereadores que of erecessera garantias de 
colaboração e subornando-os.(20)Aliás, numa minuta de carta de Filipe IV 
a Dona Margarida, aquele instruía-a no sentido de escolher bem os colabo
radores e funcionários: "... ni proponer sugeto para officio sino fueren 
a las personas de conocida satisfacion y zelo ..."(21) 

Ko caso do Porto, manteve-se a equipa que vinha desde I63I, a qual, 
todavia,a partir de 163^, se encontrava desfalcada de dois elementos en
tretanto falecidos. Para colmatar tal lacuna, já o sabemos, em Julho de 
I635 o Pei nomeou um terceiro Vereador. Apesar de faltar ura, não se mexeu 
mais na equipa, contando-se com a sua fidelidade e colaboracionismo. 

Mas, no caso de Évora, foi manifesta a acção de corrupção levada a 
cabo por Miguel de Vasconcelos não só junto dos Vereadores mas também jun
to do Juiz de Fora.(22) 

As cartas a promulgar o imposto foram remetidas de Lisboa aos di
versos Provedores, Corregedores e Ouvidores do Reino em 15 de Setembro de 
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1Ô35 (23) cora data de 13 do mesmo mês.Mas haviam sido escritas muito 
mais cedo, em 1-ladrid.Pelo menos assim aconteceu com a endereçada à Câmara 
do Porto a qual ostenta a data de 12 de Julho daquele ano.(2if) 

As circunstâncias da entrega da carta merecem alguma atenção.Com 
efeito,o documento foi depositado pelo Corregedor nas mãos do Escrivão 
da Câmara,em reunião convocada pelo Governador da Relação,a qual teve 
lugar no Colégio de S.Lourenço em 26 de Setembro.Lido de imediato,não se 
tomou qualquer resolução. 

No entanto,a ausência dos Procuradores do Povo nesta primeira sessão 
e a presidência do Governador da Relação são indicadores tanto do apoio 
que o Poder buscava como da oposição que se temia. 

No dia seguinte,uma Junta convocada para o efeito,à qual comparece
ram cidadãos e muitos dos Vinte e Quatro pôde debruçar-se sobre o decreto 
real e dar-lhe a resposta que se julgou oportuna. 

Vale a pena analisar as ideias mestras dos dois documentos em ques
tão.(25) 

Na sua carta o rei exprime grande preocupação pelo estado deplorá
vel em que se achava o Brasil a ponto de declarar que,ap6s a recente 
conquista de Paraíba,os holandeses acabariam por tomar toda a colónia, 
perdendo-se desse modo para o Reino as suas riquezas e,pior ainda,per-
der-se-iam para a Fé católica as gentes que aí habitavam. 

Recuperar a integridade do Brasil era,pois,no entender do ̂ ei,tare
fa prioritária."Sem Brazil,escreverá a Viee-Rainha,ttao se pode conservar 
a Mina Guine Angola índia nem este mesmo Reino".(26) Julgamos que,em con
sequência,Filipe IV se empenhou seriamente nesse objectivo,procurando 
lançar uma poderosa Armada.Mas para tal eram necessárias"grandes somas". 

Ora o dinheiro havia de ser angariado por dois meios que já haviam 
sido experimentados com êxito em Lisboa.Eram eles,lançar "em todas as 
partes de vosso distrito" o real de água e acrescentar o cabeção das si
sas em 25%. 

As palavras calmas e persusasivas do Rei,Pai dos súbditos,a Prin
cesa Margarida juntou as da autoridade absoluta que não se quer ver con-
testada:na sua carta,a Vice-Rainha,em nome do Rei "de motu próprio,certa 
sabedoria e poder de regalia" mandava que,em todo o Reino,incluindo Ma
deira e Açores se desse execução imediata àqueles dois meios,sem réplica 
nem contradição. 
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Procurava-se atenuar o impacto negativo do decreto,admitindo-se que 
o tempo de aplicação e vigência do imposto seria limitado estritamente 
ao tempo necessário para o desempenho das tenças que se previa nao exce
desse seis anos. 

0 lançamento da carga fiscal era acompanhado da garantia formal de 
que os dinheiros angariados^seriam afectados exclusivamente ao desempe
nho das tenças e à preparação das armadas destinadas à conservação das 
conquistas ultramarinas. 

0 Rei,além da sua palavra,prometia lavrar escritura pública em como 
se comprometia a cumprir exactamente o estipulado. 

Para moderar sobressaltos populares previsíveis,o Soberano tentava 
eliminar privilégios,estendendo as novas medidas à "nobreza e donatári
os da Coroa,Comendadores das Três Ordens Militares,pessoas que possuem 
tenças,cavaleiros da Ordem de Cristo" e ainda aos clérigos e comunidades 
eclesiásticas para o que já se havia obtido o competente breve apostéli-
co. 

De qualquer modo,sobre os privilegiados tradicionais o peso do im
posto far-se-ia sentir de forma mais leve pela simples razão de que,en
tre eles,ê que estavam os possuidores de terras.Ora como o imposto do 
real de água incidia sobre a carne vendida a retalho nos açougues (1 real 
por arrátel) e sobre o vinho transaccionado nas tabernas (1 real por ca
nada) (27),bastava que nao tivessem que comprar tais géneros para o im
posto lhes nao pesar. 

Ao Rei e à Infanta competiu,pois,ordenar.A execução local era con
fiada ao Corregedor da Comarca (cujas atribuições se fixavam na área da 
animação e fiscalização) e às Câmaras,a cujos oficiais se pedia montas
sem o aparelho mais eficaz para a recolha dos dinheiros.Com essa finali
dade davam-se-lhes poderes de nomear o pessoal auxiliar indispensável. 
Não seria fácil,pois,efectivar a cobrança se os Municípios boicotassem o 
processo. 

Qual foi a resposta da Câmara do Porto? 

Note-se que,desde séculos atrás,os dirigentes do Porto como,de res
tons súbditos das monarquias europeias herdeiras das tradições feudais 
rejeitavam,por sistema,as novas imposições,excepto se fossem aprovadas 
em Cortes,segundo o postulado medievalrquod omnes tangit,ab omnibus ap-
probetur. Por isso,era lógico que os Vereadores apelassem para a convoca-
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ção de Cortes como o fizeram em \Gj>k. 

Os Livros de Vereações da Câmara do Porto testemunham abundantemen
te a resistência liminar a novos impostos,mesmo que o fossem s6 na apa
rência.Por exemplo,em 163^,0 rendeiro das correntes do Julgado de Gaia 
recebeu ordem de prisão por pretender cobrar sisa das couves e hortaliças 
às regateiras da cidade que se iam abastecer na outra banda do rio.A ra
zão da condenação é expressa no texto:" por innovar e querer por trebuto 
da ortalise que nunca se levou".(28) De resto, em 1627, como dissemos a-
trás, os Vereadores como os fidalgos,cidadãos e 2k do Povo, declararam 
solenemente que "o acresentarse quoalquer cousa nos emcabesamentos das si
sas lhes parecia não podia ter lugar sem muita desconsolação dos povos e 
opreçao geral e particular por ser cousa que se emcontrava com a promesa 
que ocatholico Rei dom Phelipe quoando sucedeo nesta Coroa fes aos povos 
deste Reino".(29) 

Vista a questão por este lado,a resposta da Cidade e Povo do porto 
não poderia ser senão a de rejeição frontal do imposto,mesmo que,na prá
tica, o aumento do cabeção já houvesse sido efectuado anos antes quando a 
Administração central,ano apôs ano,espoliava o Cofre dos sobejos das si
sas. 

Mas, como afirmámos, o Poder tomara as suas precauções. Na cidade, 
além do Governador da Relação e do Corregedor, os Vereadores e o Procu
rador da cidade ofereciam garantias de colaboração.Tal ê declarado ex
pressamente pelo Marquês de la Puebla em carta de 8 de Janeiro de I635. 
(30) Não diremos o mesmo do Juiz de Fora pois este acabara o seu manda
to em Julho de I635 e do Juiz de Fora dos Órfãos, seu substituto, cujo 
comportamento inicial ê,pelo menos, ambíguo se não contrário às preten
sões régias. 

Mas, na realidade, em nenhum momento os Vereadores deram mostras 
de cedência fácil ao decreto do tributo, como veremos de seguida. 

Para melhor entendimento da exposição, dividi-la-emos em cinco pe
ríodos: 

3.1 - De Setembro de I635 a Maio de I636 

Lidas as cartas do Rei e da Vice-Rainha perante a Junta de Cida
dãos e Vinte e Quatro do Povo, realizada a 27 de Setembro de l635,deci-
diu-se por unanimidade pela negativa: "esta cidade e seu Povo não esta em 
estado de poder aseitar os taes pedidos".(31) 
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Note-se que o Juiz efe Fora dos Órfãos, Juiz de Fora interino, mos-
trou-se solidário com a decisão. 

0 documento emitido por esta Junta merece alguma atenção pois nele 
está subjacente um estado de espírito colectivo que,no mínimo, se pode
rá caracterizar como de desilusão para com a administração filipina, es
pecialmente provocada pelos desaires ocorridos no Brasil.A partida, o 
Porto deveria mostrar-se sensível aos argumentos régios de libertação 
daquela colónia já que o que se passava nas zonas açucareiras importava 
aos interesses económicos do burgo. No entanto, a negativa, é muito cate
górica. 

Quais as razões desta atitude? 
Elas vêm expressas na carta-resposta: 

12 - cansaço de contribuir, a ponto de hiperbolicamente se declarar que, 
em virtude de anteriores contribuições, a Câmara do Porto estava 
empenhada para sempre. E subtilmente critica-se a política fiscal 
filipina: os Reis antigos procuravam aliviar de tributos a cidade 
para que, nas ocasiões de guerra, ela pudesse acudir eficazmente. 

22 - Razão de sobrevivência: se o imposto do real de água fosse aplica
do, a cidade despovoar-se-ia pois os mantimentos, vindo-lhe do ex
terior, deixariam de acorrer regularmente. Embora sofisma, este ar
gumento foi repetidamente,e em diferentes momentos,utilizado. 

3° _ Dúvida de que o imposto fosse aplicado na finalidade declarada: ê 
que se ele se destina ao socorro do Brasil("que tanto tempo ha lhe 
tarda")não atingirá a soma necessária senão daí a vários anos.Se se 
destina ao desempenho das tenças, melhor seria que, durante os 6 a-
nos previstos, se não pagassem juros e tenças que eram da nobreza do 
Reino a qual não padeceria grandes prejuízos em comparação com os 
pobres, viúvas, hospitais e Misericórdias que iriam ser afectados 
pelos novos impostos. 

^2 _ Havia solução mais justa e com menores custos sociais: seria "man
dar tomar aos donatários da Coroa o que parecer do património Re
al... pois tem obrigação nas ocazioens forsozas como esta acodirem 
com elle e não os mizeraveis que não tem com quê..." Aliás, acres-
centa-se e denuncia-se que a nobreza "não tem contribuido com couza 
nenhûa".(52) 
Não estava o P0rto interessado em socorrer o Brasil? 
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Polo contrário. Ê isso que se deseja. Mas para tal, no entender dos 
portuenses, seria muito mais rápido e eficiente que os dinheiros que a-
corressem das disponibilidades das comarcas e cidades se destinassem de 
imediato à construção de naus. A esses fundos juntar-se-ia o procedente 
do Consulado. E quem não tivesse dinheiro poderia oferecer trabalho,ma
deiras, carretos. S5 assim seria possível socorrer o Estado do Brasil 
com a "brevidade que devia". 

A carta não constitui evidentemente um acto de rebeldia. 0 Rei S 
chamado de "Senhor nosso e pai destes súbditos" e os seus subscritores 
afirmam-se "leaes vassalos". Mas, sem dúvida, traduz uma vontade de resis 
tência que o Monarca absoluto não tolerará de bom grado. 

Qual foi a reacção do Poder face à negativa? 
Diríamos que a reacção foi pronta, diplomática, algo dialogante, 

mas firme na deliberação anterior» (33) Vejamos: 
A carta da Vice-Rainha ê datada de Lisboa de 11 de Outubro.E à laia 

de cumprimento, a Infanta adverte os autarcas portuenses que será melhor 
demonstrarem com actos o zelo e a fidelidade de que se ufanam do que a-
diar a execução do decreto com "lembranças sein sustançia", tanto mais que 
o que estava em causa era não s6 conservar e defender a pureza da reli
gião católica (mais uma vez o Rei, segundo a tradição imperial, aparece 
como defensor da fê) mas ainda de recuperar todo um Estado sem o qual to
do o Reino empobrecerá e mais ainda a cidade do Porto "por ser tãó depen
dente do Comercio daquellas partes". E note-se o argumento ardiloso da 
Infanta que, de forma velada os responsabiliza pelos danos futuros:se os 
governantes portuenses respondem negativamente à vontade inquebrantável 
do Rei de nao deixar perder o Brasil, acabam por estar do lado dos ini
migos que se fortalecerão e atingirão as próprias costas e povoações des
ta Coroa.A sua responsabilização ê ainda acentuada por outra via: ê que 
a ordem foi dada com base na "minha authoridade real e soberano poder de 
regalia" pelo que a desobediência será manifestamente grave e punida como 
tal e não passará " sem grandissima demonstração quoalquer contraversão". 

Mas essa será uma situação limite que a Princesa não deseja e, por 
isso,explora a via racional da contra-argumentação, tentando desmontar^ 
um a um, os argumentos aduzidos pela resistência portuense e insistindo 
na nota de que se não se recuperar o Brasil, decairá o comércio externo 
que fez a grandeza da cidade e a miséria que sobrevirá será muito mais 
ampla do que a que eles pintam na carta. 
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De resto, acrescenta a Vice-Rainha numa tentativa clara de desdra
matizar a encenação composta pelos governantes do Porto, quem vai supor
tar os encargos decorrentes do real de água não são os pobres (que os Ve
readores tanto querem defender) porque esses "ou uzão de outros mantimen
tos a que nao chega o Real dagoa ou se acomodão as suas posebelidades". 
E recorda que afinal depende de cada um o comprar mais ou menos carne e 
vinho como que a querer concluir que só pagará quem quiser.E,acrescenta, 
no.,fundo quem mais vai ser atingido são pessoas estranhas à cidade:pre
cisamente aqueles que a ela acorrem buscando justiça na Casa da Relação. 

Quanto aos mantimentos, não há razão para deixarem da acudir, pois 
os onerados serão os compradores e não os vendedores. No caso específi
co dos vinhos, continuarão a vir rio abaixo porque quem paga não é quem 
compra por grosso mas quem o adquire a retalho. 

Quanto à acusação de que a nobreza não era sacrificada, a Princesa 
refuta-a aduzindo que, desde 163^, paga a k® parte de todos os ordenados, 
tenças e juros sem excepção das comunidades religiosas e privilegiados e 
para o mesmo fim seriam aplicadas a k& parte das rendas das comendas da 
Ordem de Cristo e a 6s parte das outras Ordens Militares. 

No concernente ao aumento do cabeção, tratava-se não tanto de o au
mentar mas mais de utilizar por prazo limitado um meio "menos gravoso" 
de juntar à quantia de dinheiro necessária para a empresa em causa, a re
partir equitativamente pela Comarca, não se excluindo a hipótese de, se 
algum deles nao suportasse o acréscimo, poder ser compensado pelos mais 
opulentos. E, na opinião da Vice-Rainha, nesse aspecto a cidade possuía 
"nao so sufesiente posebilidade mas sobejos pêra poder suprir quoalquer 
falta que se achar nos lugares de sua comarqua"e 

Independentemente de outras considerações de tipo sociológico que 
os termos do documento proporcionariam, parece importante destacar uma 
nota político-institucional: o absolutismo monárquico não excluiu aqui 
a via da persuasão e do diálogo, muito embora afirmasse o seu pleno di
reito de ordenar e de castigar no caso de as ordens régias não serem a-
catadas. 

O poder real acabará por sobrepor-se à resistência municipal mas,pa
ra tal, terá que se apoiar em instâncias intermédias, como veremos. 

Por agora, examinemos o acolhimento à carta da Infanta.(3*0 
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A Junta perante a qual se leu a carta, reuniu em 11 de Novembro e 
em relação à anterior apresenta a particularidade de, em vez dos Vinte e 
Quatro, terem sido convocados os Quarenta e Oito.Todavia, a julgar pelas 
assinaturas da Acta, tal abertura não atraiu maior número de elementos 
do Povo. Do mesmo modo, também nao aumentaram as presenças de cidadãos e 
o Escrivão achou por bem anotar que os mais estavam ausentes nas suas 
quintas. 

A resposta, de que s6 possuímos as linhas gerais, começa por reno--
var os propósitos de obediência, lealdade e zelo de que estavam animados 
os notáveis do Porto. E prossegue reafirmando completa impossibilidade de 
a cidade suportar novos impostos. Mas o mais importante ê que se recupera 
a ideia já expressa anteriormente de que tal matéria deve ser tratada em 
Cortes, "ouvindosse o Reyno todo, na forma que sempre se costumou". 

A teimosia da governança do Porto exasperava por certo os conse
lheiros castelhanos da Vice-Rainha. Em carta de 23 de Dezembro o Marquês 
de la Puebla confessava que "o Porto es el que todavia embaraça. Pêro 
espero en dios que se ade asentar alli como en todos los demas."Começa
va a bailar nestes espíritos a ideia de recorrer a força para vergar as 
vontades mais renitentes: "si pareçiere a Sua Magestade que conviene 
se podran castigar a los que en esta ocasion y en otras an ynquietado 
aquella Republica"(35).Os lugares insubmissos eram o Porto, Santarém,Co
imbra, Lamego e Viseu,e como dizia o Marquês de la Puebla, a via do e-
xemplo que se esperava cambiara de sentido: não eram os concelhos mais 
importantes que o davam mas, ao contrário, eram os pequenos os que servi
am de modelo para os do 1°. Banco.(36) 

A mesma ideia aparece repetida na carta de 9 de Janeiro de I636 da 
Vice-Rainha, não já para o Juiz, Vereadores e Procurador da Cidade (com 
quem se suspende o diálogo epistolar) mas para o Corregedor e Provedor da 
Comarca que, desde a primeira hora fora encarregado da liderança de todo 
o processo para o que recebera instruções minuciosas tanto da Princesa 
Margarida como do Secretário Miguel efe Vasconcelos e Brito e ainda da Jun
ta do Desempenho das Tenças,(37) e 

A carta referida começa por louvar o zelo e o espirito de colaboração 
demonstrados pelo funcionário régio desde a primeira instrução que lhe fo
ra remetida. 0 Corregedor ê encarregado, de novo, da própria execução e 
do lançamento dos impostos sem admitir qualquer escusa ou demora,porque o 
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o Rei "asim o tinha rezuluto de seu poder Real"(38). Para que o aumento 
da sisa se tornasse menos molesto a Princesa ordenava que o seu quanti
tativo fosse extraído "dos depósitos dos bens de raiz que por ordem mi
nha se costumavão dispender em outros effeitos."(39) 

A alusão à recusa da Câmara e Povo do Porto ê feita em tom críti
co, afirmando-se que "quazi em todas as Comarcas e lugares do Reino e 
em todo o Algarve" as novas contribuições estavam lançadas não obstante 
muitos deles se poderem queixar com muito mais razão,-que o Porto» Pelo 
que referimos acima, nesta altura (Janeiro de 1636) a resistência ainda 
medrava em localidades importantes. 

A possibilidade de se recorrer à força aparece com bastante nitidez: 
no caso da recusa se manter, "mandarey proseder as demonstrações de casti
go que me parecer com os que faltarem a meu serviço."(^fO) 

0 que fica por explicar ê por que razão de Janeiro atê Maio, o Cor
regedor, ao menos aparentemente, nada tenha feito para organizar o lança
mento do tributo. Estaria à espera que a equipa de Vereadores fosse subs
tituída? 0 Rei podia tê-lo feito sem causar surpresa nem comentários 
porque era costume, como vimos, o início de cada ano trazer nova equipa 
de governantes.Mas não.Este é outro aspecto difícil de entender. 

Estaria a Administração central convencida de que os Vereadores a-
cabariam por ceder? 

Se assim pensou, enganou-se. No mês de Maio deu-se o esclarecimento 
definitivo. A Vice-Rainha escrevera nova carta à Câmara datada de 30 de 
Abril de I636, cujo conteúdo exacto ignoramos mas que não andaria muito 
longe de um ultimatum. 

Com a mesma data foi remetida uma outra ao Corregedor a quem se 
conferem amplos poderes para punir os Vereadores, Mesteres, Escrivão da 
Câmara que se recusassem a "situar " os dois meios.(4l) Mais que isso: 
devia denunciar as pessoas, cidadãos ou povo, que organizassem conventí-
culos, ajuntamentos particulares, bandos ou motins. 

Entretanto e desta vez o Corregedor não perdeu tempo. Comparecendo 
à reunião da Vereação de 17 de Maio, fazendo-se acompanhar dos seus 3 
Escrivães que serviram de testemunhas, ordenou-lhes, da parte de Sua Ma
jestade que cumprissem o que lhes fora mandado. 

Pela primeira vez, cada um foi obrigado individualmente e por vo
to expresso.a definir a sua posição. Como era normal, a votação começou 
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pelo Procurador da Cidade, Gonçalo de Távora Dantas. Este cedeu facil
mente, argumentando que não havia mais lugar para resistência legítima 
pois a Câmara replicara duas vezes e, nas duas vezes, o Rei não aceita
ra as suas razões. Por outro lado, admitia sem objecção a legitimidade 
de o Bei poder ordenar os tributos pois "elle como Rey e senhor que he 
o pode fazer".(^2) 

Quanto aos 3 Vereadores, mostraram-se solidários na recusa.Efecti
vamente Manuel de Sousa de Almeida, Duarte Carneiro Rangel e Manuel Lei
te de Vasconcelos, um a um, depois de evocarem o espírito de serviço e 
lealdade dos antepassados que, em alguns casos os levara a dar a vida pe
lo Rei, afirmaram que, se o assunto fosse concernente à sua vida e pesso
as, estariam dispostos a tudo, inclusive ao sacrifício supremo.Mas, em se 
tratando de matéria de povos, s6 o consentimento destes poderia votar 
favoravelmente a pretensão régia. 0 assunto devia ser tratado em Cortes. 
Quanto ao mais, sua Majestade e o Corregedor fizessem o que entendes.-. 
sem.(if3) 

0 Juiz de Fora em exercício votou positivo atendendo a que as duas 
exposições da Câmara não haviam colhido o favor do Rei. E ele "como me-
nistro seu estava prestes" para cumprir suas ordens.(kk) 

Os Procuradores do Povo, Sebastião Dias e Manuel Vasques, depois 
de invocarem o seu direito de, para estes assuntos, chamarem "os seus 
vinte e quoatro e corenta e oito" requereram ao Corregedor um prazo de 
3 horas para reunirem com os representados. Como o Magistrado lhes negou 
tal recurso, declaram-se incapazes para votar em nome do povo todooí^) 

Esta abstenção forçada não favorecia certamente as pretensões re
ais. A votação era,pois, contrária à aplicação do decreto. Simplesmente 
o seu resultado não ia impedir que o Corregedor lhe desse execução. Os 
Vereadores sabiam-no e, por isso, tentaram oferecer uma alternativa, dis-
pondo-se a dar "por esta vez somente", a quantia de 50.000 cruzados a co
brar por repartição geral na eidade e Comarca, dando cada um o que pudes
se. Entretanto, mandar-se-ia de imediato um correio a sua Majestade e adi-
ar-se-ia o lançamento do real de água0 

Esta proposta colheu de surpresa o Corregedor» Mas não a recusou li
minarmente. Preferiu submetê-la â apreciação do Governador da Relação, 
para, com seu parecer, tomar a decisão definitiva. 

0 Governador opôs-se terminantemente a aceitar como boa a alternati-
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va dos Vereadores,tendo pressionado o Corregedor a iniciar quanto antes 
o processo de recolha do real de água. 

Deste parecer e da resolução final foi dado conhecimento aos Vere
adores e logo o Corregedor convocou uma reunião da Vereação para as h ho
ras da tarde desse mesmo dia,a fim de todos se "acharem prezentes á setua-
ção do real dagoa e quoarta parte do que importa o cabeção das sizas". 
Mas apenas compareceram o Juiz de Fora e o Procurador da Cidade.Os Verea
dores,embora notificados pessoalmente pelo Chanceler, da correição e por 
um dos Escrivães recusaram-se a comparecer,declarando apenas que depois 
da oferta subscrita pela manhã,nada mais tinham a dizer sobre o assun
to. (kS) 

Posto isto,no mesmo local e dia,o Corregedor declarou formalmente 
promulgados na Cidade e Termo os novos impostos dos quais ninguém seria 
isento nem mesmo as pessoas eclesiásticas.(^7) 

Digamos desde já que a execução do real de água junto dos eclesiás
ticos nao se mostrou fácil,tendo-se-lhe oposto o Colector Apostólico com 
grande indignação dos meios governamentais de lisboa.(h8)T>o mesmo modo, 
todos os ^atidos reagiram negativamente (̂ 9) inclusive o do Porto onde 
alguns membros se recusaram a pagar.Ao Corregedor foram dadas instruções 
no sentido de os constranger nos termos do Breve Apostólico conseguido 
para o efeito.(50) 

Entretanto,a firmeza digna e a indocilidade resistente dos Verea
dores era castigada:receberam ordem de emprazamento,pelo que deviam par
tir para Lisboa dentro de 2 dias onde teriam que justificar o seu proce
dimento. 

Este foi o primeiro emprazamento,cuja consequência imediata foi a 
demissão dos ofícios,para além da ameaça de sequestro de seus bens para 
deles se extrair a compensação pelo imposto que se não cobrasse. 

A vontade real impunha-se.Mas a recusa de colaboração da Câmara 
tornava mais difícil o lançamento e recebimento dos impostos por parte 
do Corregedor,cuja missão original,como vimos,seria superintender e não 
organizar o sistema. 

3.2 - De Maio a Setembro de I636 

Nos termos da instrução contida na carta de 30 de Abril de 1636,0 
Corregedor da Comarca,no mesmo dia em que notificou os Vereadores recai-
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citrantes a apresentarem-se em Lisboa emprazados,convocou à Câmara os 
seus antecessores imediatos a fim de interinamente ocuparem o lugar da 
gestão municipal. 

Ora a equipa precedente havia servido nos anos algo distantes de 
l629 e I63O,sendo constituída pelos anciãos Bernardo Ferraz Pinheiro,Mar-
tim Ferraz de Almeida e João Alvares Pamplona Carneiro Rangel.Os dois pri
meiros compareceram imediatamente e logo o Oficial régio os elucidou so
bre o motivo da convocação:dar execução às ordens de Sua Majestade sobre 
os novos tributos,nomeando os funcionários necessários. 

A resposta destes foi breve e simples: 12 - de nada tratariam en
quanto se mantivesse ausente na sua quinta o companheiro João Pamplona, 
o qual devia ser imediatamente convocado; 22 - todos reunidos,convoca
riam uma Junta de Nobres,Cidadãos e Povo para se debater o assunto,dada 
a sua importância.(51) 

0 Corregedor prontificou-se a satisfazer o pedido contido no primei
ro ponto.Quanto ao segundo,recusou-o liminarmente,aduzindo que a Junta 
estava excluída nas instruções recebidas.De facto,a Administração central 
sabia que tais reuniões lhe eram desfavoráveis e,por isso,eliminou-as. 

De qualquer modo,no dia previamente marc ado,20 de Maio,teve lugar 
uma sessão na Câmara à qual compareceram quantos deviam fazê-lo:Correge-
dor,Juiz de Fora (em exercício),Vereadores,Procurador da Cidade e Procu
radores do Povo.Mais uma vez coube ao Magistrado régio explicar a moti
vação da convocatória:organizar na cidade e "seu destricto" os dois novos 
meios de angariação de fundos. 

A resposta dos Vereadores não foi mais animadora que a dos anteces
sores: já haviam deixado de servir havia 6 anos e este assunto vinha sen
do conduzido pelos oficiais agora emprazados,pelo que estavam por fora. 
Mas se tinham que decidir,a sua posição não diferia substancialmente da 
dos companheiros:em consciência,apesar da lealdade que reiteravam a Sua 
Majestade,não podiam deixar de declarar que "não convém ao serviço de 
Deus e do ditto Senhor e do bem publico deste Reino e cidade aver o Real 
dagoa,e acrescentamento das sizas por estar em mizeravel estado".E para 
que nao houvesse confusões sobre o seu pensamento,reconheciam que o Sobe
rano como "rei e senhor" tinha o direito de lançar as"'duas contribuições'! 

(52) 
O Corregedor aproveitou a declaração de princípios para forçar o 
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efeito que esperava : nomeassem então as pessoas a ouen competia receber e 
guardar o dinheiro. 

Mas reconhecer a legitimidade para tributar não era o mesmo oue a-
ceitar que a faculdade fosse exercida indiscriminadamente.As circunstân
cias conjunturais,no seu entender,impediam que no Porto se lançassem os 
impostos.Em consequência,julgam-se desobrigados de organizar os serviços 
já que isso seria o mesmo que consentir no facto - o oue não estavam dis
postos a fazer,. 

Perante a recusa e na seouência das instruções transmitidas,o Corre
gedor nao teve mais que notificá-los de que os dinheiros que "ficassem por 
cobrar,correriam por conta de suas fazendas.Além disso,tal como os com
panheiros , dentro de 2 dias deveriam pôr-se a caminho de Lisboa para jus-
ficarem perante a Vice_Rainha a desobediência.Caso nao se apresentassem 
no prazo de 15 dias e nao enviassem certidão dentro dos 10 dias seguin
tes,os seus bens seriam sequestrados e eles tratados como réus de "caso 
maior". 

Como último recurso,os incriminados apelaram para a reunião da Jun
ta de Cidadãos e Povo - que o Corregedor recusou. 

Sendo assim,aos 'ereadores nao restava outra hipótese senão a de 
cumprir o emprazamento.(53) 

A partir daquele momento,instalou-se como que um vazio do poder na 
Câmara.Não sabemos de outra ocasião em que tal houvesse acontecido.A prin
cipal dificuldade terá surgido no fim do mês de Junho,altura em que era 
preciso empossar almotacês.As chaves do Cofre das eleições estava em po
der dos emprazados,tornando-se difícil saber quem serviria. A questão 
foi resolvida precariamente : o Escrivão da Câmara (cuja atitude parece ter 
sido de colaboração)revelou,sob juramento,o nome que se continha no pe
louro,pois apenas lá se encontrava um nome,como era normal naquele mês. 
Este serviu sozinho,já que o Juiz se coibiu de lhe dar um companheiro. 

Quanto ao mais.Corregedor,Juiz de Fora,Procurador da Cidade,Escri
vão da Câmara despachavam os negócios correntes mais urgentes e iam tra
tando da organização e cobrança do real de água. 

Entretanto,em Lisboa os Vereadores emprazados davam contas do seu 
comportamento.Não parece terem sido demasiado hostilizados pois em car
ta de 18 de Junho ao °orregedor,a Princesa Margarida ordenava-lhe que 
suspendesse o sequestro dos bens.(54) 
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Nessa mesma carta a Governante aprovava os nomes dos oficiais do 
real de água (Escrivão, Tesoureiro e Olheiro) que o Corregedor lhe havia 
submetido. Ao que parece, nos fins de Junho, a máquina estava montada e 
o dinheiro começava a recolher-se. Sem a anuência dos Vereadores mas com 
a colaboração (voluntária?) de cidadãos, pois dos 6 oficiais nomeados 
vários pertenciam a esse grupo.(55) 0- modo como assinam no livro da Câma
ra permite-nos afirmar que se tratava de pessoas de boas letras. 

Todos foram solenemente investidos nas suas funções nos fins de 
Junho tendo jurado pelos Santos Evangelhos que cumpririam o Regimento que 
lhes fosse dado. Ficavam avisados,aliás, que anualmente o seu trabalho 
seria fiscalizado e seriam"castigado3 exemplarmente em cazo que não pro-
sedesem como devião."(56) Era fundamental garantir que o serviço não fos
se boicotado. 

Assim, o sistema começou a funcionar primeiramente na área urbana. 
Em 15 de Julho, o Corregedor reunido nos Paços do Concelho com o Juiz de 
Fora e o Procurador da Cidade declara para a Acta estar informado que o 
real de água se estava arrecadando.(57) Tornava-se necessário avançar um 
pouco mais e eleger os oficiais para os diversos Concelhos no Termo.Efe
ctivamente, naquele dia, foram nomeados 16 funcionários entre Escrivães 
e Recebedores para os seguintes Concelhos e Lugares: Maia, Azurara,Bouças 
(Leça e Matosinhos), S. João da Foz, Refojos, Aguiar de Sousa, Penafiel e 
Gaia.(58) 

Segue-se um período de 3 meses durante o qual, como afirmámos, a 
actividade administrativa municipal quase paralisou. 

5.3 - De Outubro de I636 atê Dezembro de I637 

Emprazadas as duas equipas de Vereadores, novo grupo de autarcas, 
certamente escolhidos a dedo, foi entretanto nomeado. A pauta foi assina
da em Madrid em Zh de Setembro de I636 (59) mas não chegou ao Porto senão 
em 17 do mês seguinte.(60) Nesse mesmo dia prestou juramento e iniciou o 
mandato. Apenas 3 nomes,como sabemos, constavam da lista: Francisco Cardo
so de Madureira, Belchior Pinto Pereira e Bento de Aguiar Caldeira. 

Durante quase um mês o assunto do real de água e do aumento do ca
beção não são tratados na Câmara,ou, pelo menos, não figura nas Actas. 

Parece que o sistema montado pelo Corregedor funcionava mal.A nossa 
suspeita baseia-se no facto de em 8 de Novembro de I636 o Corregedor ter 
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entregue aos Vereadores uma Instrução da Junta do Desempenho das Tenças, 
sobre o real de água para que eles a estudassem e entre si tratassem de 
achar o melhor modo para que Sua Majestade ficasse servido e o povo me
nos oprimido.(61) 

Era,por certo, bem difícil conciliar os dois objectivosíOito dias 
depois, os três Vereadores e o Procurador do Povo Sebastião Dias entregam-
lhe uma longa resposta, devidamente subsctrita, cujo conteúdo podemos re
sumir assim: 
12 - Eles,Vereadores, não se sentem obrigados a colaborar com o Corregedor 

porquanto à ordem de Sua Majestade estava subjacente a aceitação u-
niversal do imposto por parte das vilas, cidades e comarcas - o que 
nao era o caso do Porto cujos governantes nunca aceitaram o real de 
água nem agora o vao aceitar; 

22 - a cidade e o povo jã expuseram repetidamente as razões pelas quais 
provaram que se achavam incapazes de pagar os impostos. Aliás, acres
centam, em muitas partes a cobrança não se faz "sem grande defeculda-
de dos menistros que o Recadão e mayores lastimas e choros das pesoas 
que o devem'.'(62) 

32 _ A nobreza, o clero e o povo do Porto haviam provado pelos últimos a-
contecimentos que estavam contra o imposto. "A nobreza o povo e o es
tado eclesiástico, de que se compõem esta Republica... posetivamente 
mostrarão não consentirem neste trebuto." 

^2 - 0 processo de resistência estava ainda a decorrer uma vez que os re
cursos e pedidos de dispensa enviados para a Corte ainda não tinham 
obtido resposta.Por essa razão o oue o Corregedor deveria ordenar era 
a suspensão imediata da execução dos tributos. 

Assim sendo,os Vereadores deixaram bem claro que não apoiavam o lan
çamento das contribuições novas. A sua declaração final não deixa dúvidae: 
"...protestamos que não aseitamos nem consentimos no dito trebuto do Real 
de agoa por entendermos e estarmos aconselhados que não podemos fazer em 
consciência e porque esperamos que esta Cidade seia por Sua Magestade rer, 
levada delle."(63) 

A alusão à interferência de conselheiros que os desobrigaram da obe
diência confirma-nos que a "inteligência" clerical não apoiava as preten
sões reais. 

Mas os Vereadores não queriam que a sua atitude fosse julgada como 
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acto de rebeldia.Por isso,terminam a sua exposição com a reafirmação da 
sua vontade de obediência e sujeição e lançam novo apelo à piedade e 
clemência reais. 

0 manifesto epistolar dos Vereadores foi remetido ao Rei pela media
ção do Corregedor.Qual o impacto que este novo documento provocou na 
Corte? 

Ignoramos. Atê ao fim do ano mais nenhuma Acta de Vereação se re
fere ao assunto e, infelizmente, não se conservou o livro respeitante a 
1637. 

Cremos,todavia,que as posições das partes se mantiveram:o poder cen
tral obviamente não coneedeu isenção ao Porto e a cobrança terá continua
do,liderada pelo Corregedor com o apoio do Governador da Relação.Por seu 
lado,os Vereadores,entretanto reduzidos a dois,por falecimento de Belchior 
Pinto Pereira persistiram na sua indisponibilidade para colaborar, 

A contestação ao real de água e ao aumento do cabeção das sisas atin
giu o clímax em l637»tendo como epicentro a cidade de Svora, (6*0A rebe
lião espalhou-se depressa pelo Reino.Cremos que no Porto se verificaram 
inquietações semelhantes às que sacudiram Braga.Os acontecimentos foram 
relatados em carta do Conde Governador ao Rei ( Novembro de l637)mas in
felizmente não nos foi possível conhecer o seu teor. Na mesma altura,pela 
mesma via, o Arcebispo de Braga noticiava a prisão dos cabecilhas que per
turbavam a quietação da cidade.(65) 

3»^ - Janeiro a Março de I638 
Supomos que durante o período das alterações a cobrança foi suspen

sa no Porto, Efectivamente em 16 de Janeiro de 1638 (66) o Corregedor 
compareceu na Vereação tendo aí lido uma carta régia proveniente de Lis
boa, datada do primeiro dia do ano, na qual era encarregado de combinar 
com o Juiz e Vereadores o melhor modo de "repor" as imposições do real 
de água e da quarta parte do cabeção. Os Vereadores retorquiram que ti
nham recebido documento de igual teor a que já haviam dado a resposta pos
sível cujos pontos essenciais não diferiam das anteriores:-

- a cidade nunca consentira no lançamento do imposto; 
- se o Rei queria impor os tributos, estavam prontos para obedecer 
e não se oporiam^ 

- mas não se poderia esperar deles qualquer colaboração activa pe-
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las razões que haviam exposto anteriormente. Sem o confessarem expressa
mente, os autarcas de alguma forma apoiavam-se no célebre princípio de 
"obedecer mas não cumprir",(67) interpretando-o à sua maneira. 

A partir desta resposta que denota a coragem de quem a ditou e a 
coesão dos cidadãos responsáveis pela governança do P0rto, a posição de 
Madrid e de Lisboa vai radicalizar-se, repetindo-se as ocorrências de 
1636.Vejamos. 

A 28 de Janeiro de I638 a Duquesa de Kântua assina uma carta na qual, 
dirigindo-se ao Juiz, Vereadores e Procurador da Cidade censura,mais ou 
menos abertamente, o desinteresse manifesto da cidade em dar cumprimento 
às suas ordens. Tal desinteresse era mais culpado agora porque, por um la
do, haviam aumentado as humilhações infligidas pelos holandeses no Brasil 
e, por outro, a Coroa tinha dado provas de querer accionar os meios efica
zes para desalojar o inimigo. Além disso, os moradores do Porto eram par
ticularmente interessados ua recuperação daquela colónia, vital para ali
mentar o seu comércio. As recusas e o mau exemplo eram tanto mais graves 
quanto procediam das "pessoas mais poderosas e validas".(68) 

No entanto, mais uma vez a Vice-Rainhaprefere tentar a via do diálo
go e da persuasão, antes de enveredar pelo caminho do autoritarismo.Depois 
da vaga de rebeliões de I637, o Poder parece mostrar-se receoso dos efei
tos das medidas autoritárias e tenta cativar os Oficiais Camarários para 
integrarem uma ampla frente de apoio ao imposto em que entravam o Gover
nador da Relação, um Desembargador da mesma Relação e o Corregedor da Co
marca. 

Os Vereadores não quiseram responder de imediato à carta.Como muitos 
cidadãos e pessoas da governança se encontravam retirados para suas quin
tas marcaram uma reunião para daí a 10 dias. £ importante assinalar este 
prazo dilatado porque normalmente as Juntas eram convocadas com muito me
nos antecedência. Pretendeu-se reunir o maior número possível de pessoas 
para, desse modo, se mostrar claramente à Administração Central que a de
cisão tomada não pertencia apenas aos Vereadores. 

De facto, a Junta de 18 de Fevereiro de I638 foi das mais concorri
das de todo o período: 76 pessoas entre cidadãos e mesteres para além do 
Juiz de Fora subscreveram a Acta na qual se resumia o consenso a que a 
discussão havia conduzido. 

Ai estavam condensados os pontos principais que expressavam o sen-



-1198-

tir colectivo. Assim,desraentia-se delicadamente a acusação de displicên
cia da cidade do Porto no que tocava ao auxilio ao Brasil, recordando-se 
que contribuíra para tal fim com avultadas somas fornecidas a título de 
contribuições, empréstimos e donativos. Quanto ao real de Sgua não o con
sentiam porque o consideravam incompatível com as possibilidades dos mo
radores. De facto, não tendo a maioria destes produção própria, viam-se 
obrigados a recorrer quotidianamente aos açougues e às tabernas, sendo, 
por isso, penalizados pelo tributo.Mas isso era injusto : no fundo 
a cidade estava pagando o real de água porque a população ainda estava a 
contribuir, no vinho, para a importância dos 3^«000 cruzados que a Gamara 
ofereceu ao Monarca em 1630-1632. Contribuir agora seria pagar o imposto 
em duplicado, o que contrariava a vontade régia de não criar desigualda
des entre os súbditos. De resto, a desigualdade ja existia na origem da
do que em muitos lugares os moradores produziam carne e vinho em abastan
ça para o auto-consumo. 

Por todas estas razões, concluem, "se não tem aseitado o real d'agoa 
nem aseitamos porque não podemos e assim não nomeamos ofeciaes para a co
brança delle..."(69) 

Deste modo, mais uma vez a cidade do Porto, governantes, cidadãos e 
povo em uníssono, desafiavam a autoridade régia. A corrente de opinião 
que se opunha aos tributos era mais forte que em I636. E não se toleram 
atitudes ambíguas. 0 próprio Juiz de Fora parecia estar de acordo com a 
posição consensual. Apenas uma pessoa se mantinha indecisa: o Procurador 
da Cidade, Gonçalo Távora Dantas que não assinara o documento.Mas o Juiz 
de Fora obrigou-o a definir-se: que assinasse ou declarasse que nao que
ria assinar. Acabou por subscrever o texto mas declarando que o fazia com 
"protesto de me não encontrar no que tenho dito."(70) Pelo menos tentava 
ser coerente com a posição anteriormente assumida que, naquele ambiente 
hostil devia ser bem incómoda. 

Entretanto, depois desta reunião, irão ter lugar acontecimentos gra
ves que alarmarão os mais timoratos e inquietarão a própria Administração 
Central: fogo à arca do tributo. 

Numa noite de Fevereiro,efectivamente, fora lançado o fogo a uma 
arca preparada especialmente pelo Corregedor para o serviço da cobrança 
do imposto.(6l)Nada na documentação nos garante que o cartório municipal 
fosse atingido. Mas o acto em si, por pequenos que fossem os prejuízos, 
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podia ser classificado como rebeldia . 
Ê bem possível que o ambiente daquela sessão, claramente contrário 

aos interesses régios, tivesse galvanizado os mais afoitos a perpetrarem 
o atentado, o qual, de resto, se repetiu noutros locais: em I637 no Alen
tejo e em outros pontos do país haviam-se queimado cartórios; (72) e em 
Abril ou Maio de I638 o mesmo sucedera em Portalegre.(73) 

A posição irredutível dos Vereadores e da população bern como o co
nhecimento do "atrevimento" referido, levaram o poder central a enveredar 
pela via do autoritarismo. Em carta de 16 de Março Sua Alteza ordenava 
aos Oficiais da Câmara que, no prazo de 5 dias "reponhão as couzas do Real 
de agoa no estado em que dantes estavão..."(7k) Para além disso, cremos 
que o documento(que não foi transcrito nos Livros da Câmara) continha cen
suras severas à actuação dos Vereadores. 

ApSs a leitura,as posições de cada um repetiram as de 1636:0 Juiz 
de Fora(em exercício) dispõe-se a cumprir a vontade real, "como sempre 
dissera".(75) 0 Procurador da Cidade mostrava-se disponível como antes. 
Os Vereadores, por seu lado, aguardaram a definição da sua posição para 
momento mais oportuno,já que a carta régia merecia análise aprofundada, 
tanto mais que eles eram directamente visados. 

De facto, 3 dias depois os dois intrépidos Vereadores reunem-se com 
o Escrivão para que este lavrasse a Acta da sua decisão, cuja c6pia seria 
enviada'à Duquesa de Kêntua. 

A resposta contém duas partes, de novidade desigual: enquanto na 
primeira se limitam a repetir as razões de fundo que os levavam a não co
laborar e a esclarecer que a recusa não devia ser interpretada como opo
sição activa ao relançamento do imposto, na segunda defendem-se de acusa
ções graves de que vinham sendo alvo e que provavelmente a Vice-Rainha 
fizera suas. 

De que eram acusados os Vereadores? 
12 - De, na recusa, sobreporem os seus interesses e negócios particulares 

ao bem comum; 
20 - de serem causadores, ainda que indirectos, do tumulto em que se lan

çou fogo à arca; 
3Q - de negligência na investigação dos responsáveis do motim; 
kQ - de falta de zelo por não terem feito substituir imediatamente a arca 

destruída. 
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Nao lhes terá sido difícil rebater e desmontar os artigos da acu
sação. Quanto ao primeiro, a miséria das populações e o desconsolo em 
que ficavam quando ouviam tratar do assunto, era a melhor prova de que 
o que estava em causa não eram os seus interesses privados.Aliás, para 
eles, a questão de fundo tocava num problema de consciência, estando em 
causa, como eles diziam, a salvação da própria alma. 

Sobre o segundo ponto, â Cidade e aos Vereadores não cabia qualquer 
culpa do "dezatino"dos desaforados que queimaram a arca, pois tratava-se 
de ladroes que, aproveitando o escuro da noite, quiseram roubar o dinhei
ro que imaginavam ai estivesse depositado. Como não encontraram valores 
para subtrair deitaram o fogo ao móvel por vingança e despeito.De resto, 
acrescentam, haviam pedido ao Corregedor que retardasse o relançamento do 
real de água. Ele, ao não atender suas razões, provocara o atentado. 

Quanto à acusação de negligência na investigação era improcedente 
pois fora iniciada de imediato uma devassa, conduzida pelos ministros de 
Sua Majestade. Se nada dela resultara, a culpa não lhes cabia e não podi
am castigar ninguém por falta de provas. 

Finalmente o refazimento da arca não lhes competia pois quem a co
locara lá fora o Corregedor. 

A resposta era rematada com a reafirmação que o que estava em jogo 
era algo situado muito para além de uma visão curta dos acontecimentos: 
prendia-se com a escatologia final pelo menos no que respeitava â salva
ção das suas préprias almas: por isso não se intrometiam na cobrança nem 
para a incentivar nem para a impedir.(76) 

Ainda o documento não havia chegado a Lisboa, já os Vereadores eram 
intimados por ordem do Governador a comparecer perante a Vice-Rainha, em-
prazados tal e qual os companheiros de 1636.(77)' Era a terceira equipa de 
governantes portuenses bem ao estilo de antes quebrar que torcer... 

3.5 - De Abril de I638 a Dezembro de l6k0 

Antes da ordem do emprazamento ser comunicada aos visados, já em 
Madrid fora assinada a nova pauta dos Vereadores portuenses que irão ser
vir para além da Restauração.(78) No elenco figurava como Procurador da 
Cidade Gonçalo Távora Dantas que assim viu compensada a sua docilidade à 
política tributária do poder central» 

Como era de esperar, a escolha da nova equipa obedeceu a critérios 
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de conveniência política e foi ditada pela recusa de colaboração da par
te da Vereação cessante. Efectivamente, 3 dias antes da nomeação a Junta 
do Desempenho reafirmava a Madrid " a contradição que o Porto faz a se 
tornar a por o real de agoa".(79) 

Dois dos nomeados eram detentores de importantes cargos militares 
fora do Termo da Cidade e tentaram por isso ser desobrigados do novo 
ofício: Quintino Martins de Aragão era Capitão-Mor do Concelho de Estar
reja e Manuel de Souza da Silva exercia o mesmo ofício em local que nao 
conseguimos averiguar definitivamente mas que admitimos ter sido Barce
los ou Marco de Cànavezes. Bastava esta circunstância para afirmarmos 
que esta equipa fugia ao perfil tradicional. 

Pouco tempo depois da tonada de posse, o Rei rogava-lhes que "dem 
ajuda ao ditto Corregedor da Comarqua pêra que cobre e remeta a Lisboa 
o dinheiro dos quoarteis que estão vencidos do real dagoa e quoarta parte 
das sizas..." (8o) 

Qual tenha sido a resposta imediata dos Vereadores a esta solicita
ção nao sabemos porque o Escrivão nada refere que nos possa elucidar,con
trariamente â posição do Juiz de Fora dos Órfãos de que nos ficou teste
munho bem claro:"estava prestes pêra ajudar" o Corregedor, nesta matéria 
como nas demais. 0 prémio a tal espírito de colaboração era certamente o 
manter-se indefinidamente no lugar de Juiz de Fora que continuava vago 
sem que nada o justificasse, a não ser a conveniência política. 

Circunstâncias posteriores,porém, vão informar-nos sobre a posição 
dos Vereadores perante a cobrança: de facto, em Fevereiro de I639,tendo 
vindo à Câmara o Corregedor Pêro Paulo de Sousa para fazer registar nos 
respectivos livros alguns capítulos do Regimento do Real de Agua; os au
tarcas recucaram-se a assinar a Acta final com o argumento de que "esta 
Camará ategora senão intrometeo no assento destas imposições pello que 
lhe não ficava lugar de asinarem o ditto auto nem mandarem registar o 
Regimento..."(8l) 

Parece,pois,que apesar de todas as pressões,ameaças,vexames e ali
ciamentos,a Câmara do Porto manteve-se intransigente negando-se a dar o 
seu aval às provisões reais que,em pleno período de absolutismo,pretende
ram lançar novos impostos sem que os povos previamente neles consentissem. 
As sucessivas equipas de V e r e a c } o r e s contaram sempre com a solidariedade 
dos cidadãos e do Povo. 
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Os Procuradores do Povo foram poupados ao incómodo e às humilhações 
dos emprazamentos.Tal nao quer dizer que a sua atitude face às novas tri
butações tivesse sido alguma vez de pactuaçao.Ê verdade que,na primeira 
sessão camarária em que o problema se colocou,os dois Mesteres se absti
veram,não porque consentissem mas porque reivindicavam o direito de ouvi
rem previamente a sua Corporação,no que nao foram atendidos.Mas,na Verea
ção de 12 de Fevereiro de 1639 a sua recusa em assinar a Acta final ê a 
prova evidente de que a sua resistência secundou ou talvez atê tenha esti
mulado a dos Vereadores.Assim sendo,parece que a disponibilidade do Pro
curador da ^idade foi a excepção que confirmou a regra. 

A resistência da Câmara do Porto ê susceptível de interpretação po-
litica?Alêm disso,constituirá uma forma de oposição ao governo dos Austri-
as em ̂ ortugal e à união das Coroas? 

Pensamos que sim.Quanto ao primeiro aspecto,sendo o imposto uma ins
tituição política,a resistência à sua promulgação não pode ter senão si
gnificado político.(823 

Quanto à 2& componente da questão,a resposta nao pode ser senão po
sitiva.Efectivamente se compararmos a atitude dos portuenses(e de outros 
súbditos) (83) perante o real de água,antes e depois do 1Q de Dezembro de 
l64orverifiicamos que o lugar ocupado pelas objecções,dificuldades,impossi
bilidade foi substituído por uma capacidade de sacrifício insuspeitada 
antes. 

Assim,em Janeiro de 16^2 o imposto cobrava-se normalmente e os Vere-
adores deixaram de apresentar qualquer espécie de objecção de consciência 
ao fixar o preço do vinho com a inclusão do aumento tributário.(84)Para 
além do Real de água,lançou-se a contribuição de guerra a que o Porto cor
respondeu sem objecções, a ponto de o Rei ter agradecido o "amor e a fi
delidade" com que os moradores acudiam ao serviço real.(85)A aceitação 
deste esforço nao era pensável nem possível sob o domínio dos Âustrias. 
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Oue significaram para o Torto or. sessenta anos de dominação fi
lipina?/', cidade terra sentido o influxo da Administração dos Ãustrias 
em Portugal? 

As páginas precedentes mostram abundantemente que a individuali
dade do Porto se afirmou e se robusteceu durante o período estudado. 

A laia de conclusão final destacaremos algumas facetar atrás 
desenvolvidas as quais,quanto a n6s,sustentam a legitimidade e a ver
dade da asserção. 

A primeira e" cue o burgo se solidificou como cabeça de una vas
ta região que ultrapassava o seu Al foz (muito embora com ele mantives-

i "1 Z3í->r\t^ç? r\y Í—£ n n r* p. r~ n r í \r~i ~] ia das)alargando-se às três Provinc se relações orgânicas pnviiegiaças)alarganao-se as três províncias 
do Porte :Entre Douro e Minho, Trás-os-Iiontes e Beira. 

Tal predomínio terá sido mais sensível na área economics e no 
se c tor politic o-aomini stra ti vo, 

Ra área económica,o Torto firmou-se como "a segunda cidade do 
grande comércio deste Reino" ,constituindo o grande celeiro onde se 
abasteciam as referidas Províncias,como se declara em documento da c-
poça. 

liai 1 J, riara. se estabelecer como capital econô* 
to precisou de incremental as suas antigas relações cor.1 o exterior,se
gundo três vectores principais: 

-o primeiro terá sido o desenvolvimento da ligação ao Brasil.Da 
colónia sul-americana vinha-lhe o r;ais precioso dos produtos, aquele 
que animava acima de todos o comercio tripeiro: o a.çuçar.Por isso, a 
tomada da Baía relos holandeses em l6z'í afectou de imediato os negó
cios portuenses e os documentos registam quebra brusca nas receitas 
da Alfândega,tanto mais sensível quanto aquelas tinham aumentado nos 
últimos anos cerca de 20 contos relativamente ao ^sv.^sdo recente. 

Assim se compreende que o Porto tenha concorrido,no ano seguin
te,com onze grandes navios para a recuperação da zona açucareira.0 
nesmo afa se veri.fi.ca. em l6jl,aro em que desempenhou importante pa
pel no socorro a Pernambuco,E se em 1635/58 osgovernrrt.es locais ofe
receram resistência à introdução do Teal, de água e ao aumento do ca-

http://veri.fi
http://osgovernrrt.es
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beção das sisas não foi porque a ligação co'.ercial ao Brasil tivesse 
deixado de interessar os portuenses mas sim porque se suspeitava que 
o dinheiro angariado se destinava a outra finalida.de bem diferente. 

A aproximação ao Brasil não se revestiu apenas de tonalidades 
comerciais.Muitos portuenses de vários escalões sociais emigraram 
para aquele Estado e lá se fixaram,lançando raízes.S se este movimen
to se iniciou antes da dominação filipina,não cessou de crescer du
rante o século XVII.Quando eclodiu a Restauração,o prestigio do Por
to no Brasil era evidente,aparecendo bem testemunhado no facto de os 
moradores do Rio de Janeiro,em l6^2,e os de São Salvador da Baia,em 
16^6,terem requerido ao Monarca a concessão dos mesmos privilégios 
de que gozavam os cidadãos do Porto. 

0 açúcar,por sua vez,desempenhou papel fundamental na atracção 
dos mercadores estrangeiros,nomeadamente flamengos,alemães,franceses 
e ingleses.Este foi o segundo vector das relações externas do Porto: 
ligação à Europa do Norte. 

Os estrangeiros traziam-nos o pão,centeio e trigo, o peixe seco, 
em especial o bacalhau - cujo comércio nos anos trinta do século XVII 
nos aparece claramente na mão dos ingleses - os panos e os bens de 
equipamento.Em troca,alem da moeda,levavam açúcar e outros produtos 
coloniais e ainda o surnagre,o azeite,o sal,alguma fruta e,já no fim 
do período,o tabaco. 

Neste intercâmbio com a Europa desempenharam papel de relevo os 
cristãos novos portuenses,pelo menos até à última grande ofensiva do 
Santo Ofício nesta época,ocorrida por volta de l6l8.Nos fins do sécu
lo XVI os cristãos novos do Porto,apoiados em laços familiares manti
nham relações comerciais com Antuérpia,Colónia,Florença e outras pra
ças. 

Infelizmente a intolerância dos Inquisidores portugueses,mais 
severos que os castelhanos,afugentou da cidade e do Peino elementos 
válidos que procuraram noutras paragens melhor acolhimento para as 
suas capacidades de investimento. 

Quanto ao interesse dos estrangeiros pela nossa cidade,tal res
salta das listas dos que a visitaram com intuitos comerciais. No mes-

http://finalida.de
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mo sentido aponta a circunstância da existência de interpretes ofi
ciais de língua francesa,inglesa, alemã e flamengatbem como o iní
cio da actividade,ainda que rudimentar,de representantes "diplomáti
cos". 

Alguns deles radicaram-se,inserindo-se na tecitura social da 
terra c exercendo,ate,funções públicas reservadas em princípio aos 
autóctones. 

0 terceiro vector da ligação ao exterior orientou-se para Cas
tela,cujos mercadores e almocreves demandavam a cidade trazendo panos 
finos e grossos e retornando com os açúcares aqui adquiridos.A saí
da deste produto para o Reino vizinho era abundante COPO O indica o 
facto de ,em 1628,0 Conselho da Fazenda,com o intuito de aumentar os 
proventos fiscais,ter mandado que se fizesse um livro especial na Al
fandega para que se registassem as quantidades adquiridas. 

As relações com Castela não sao uma aquisição do período fri li-
pino.Kas desenvolveram-se aproveitando a conjuntura favorâVel.Ter-
-se-ao intensificado ap6s a abolição dos portos secos,na sequência 
das Cortes de Tomar de I58I.Quando Filipe II,cerca de 10 anos depois, 
os restabeleceu,sabemos quão violentamente reagiram os Procuradores 
do Fovo. 

Como explicar os excessos dos populares se o canal comercial com 
Castela nao se encontrasse pleno de vitalidade?E como entender as sis
temáticas objecções do Senado às várias tentativas régias de burocra
tizar e onerar as "sacas" de açúcar para o país vizinho se isso não 
acarretasse prejuízos presuntivamente graves para. o comércio da cida
de e para a aquisição de "realles" de prata? 

A ligação com o exterior era condição da multiplicidade de tro
cas com o interior do Peino e garantia a supremacia económica do Por
to sobre a região.Os almocreves que do sertão demandavam o burgo car
regavam as suas bestas de peixe seco e fresco,de sal,baetas e sarjas, 
de açúcar que transaccionavam na feira mais próxima ou nos lugares 
recônditos.Em compensação,para alam do cordovão,do sumagre,do azeite 
das estamenhas e panos da serra deixavam dinheiro sonante. 

Outro produto cujo abastecimento regional a Praça portuense ga
rantia era o cereal importado.Aliás,um dos argumentos invocados pela 
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Câmara cm l6l9 para que o açúcar brasileiro não fosse sobrecarregado 
com novas taxas fiscais era que tal medida iria encarecer o nroduto 
e dissuadir os estrangeiros de virem por ele ao Porto.Ora,se tal acon
tecesse^ pão faltaria,com consequências nefastas para todo o Entre 
Douro e iíinho. 

Entre as zonas do interior com as quais o Porto mantinha estrei
tos contactos,uma se sobrepunha às demais:era o Alto Douro. 

Mercê da excelente via de comunicação que era o Rio e das excep
cionais aptidões geo-climáticas para o cultivo da vinha,a comolemen-
taridade impôs-se rapidamente:a cidade era o melhor mercado para o vi
nho e o entreposto natural para o seu escoamento para o extterior. 

0 intercâmbio ganhou pujança precisamente durante o período fi
lipino,Aliás , o cultivo âa vinha e a produção de vinho fino do Douro 
desenvolveram-se notavelmente a partir dos últimos anos do século XVI 
G dos primeiros anos do seguinte.Dezenas de barcos rabelos,num vai-vem 
regular,descarregavam anualmente milhares de pipas no cais da Ribeira. 
Se a maior parte delas era consumida na cidade e seu Termo,uma quanti
dade substancial era exportada para Lisboa ,Setúbal,Brasil,Angola, 
Galiza e até para provimento das Armadas da Goroa castelhana. 

Sobre o vinho recaíam vários impostos dos quais beneficiavam a 
Fazenda Real e os Cofres municipais.Gomo as receitas da Imposição do 
Vinho se destinavam a subsidiar as obras públicas urbanas,nomeadamefi
te calçadas e chafarizes,imperiosa e evidente se mostra a ligação 
entre o vinho do Douro e os progressos do urbanismo portuense. 

Mas a cidade do Porto nao era apenas cabeça económica da região. 
Era também cabeça administrativa e política, 

û s s a s u a qualidade advém-lhe principalmente da fundação e esta
belecimento da Casa da Relação dentro de seus muros,por ordem de Fi
lipe II, 

A transferência para o Porto da Casa do Cível de Lisboa não foi 
apenas um acto de descentralização dos Tribunais S u p e r i o r e 5 _ a l i 5 s 

necessária e meritória. Uma instituição como a Relação,dotada de alça
da estatutária sobre as três Províncias do Norte.dirigida por um fi
dalgo da confiança do Rei e servida por mais de duas dezenas de Desem-
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bargadores,Juízes e Ouvidores depressa se transformou num érgão node-
roso,intermediário privilegiado entre a Coroa e as repartições cen
trais dum lado e toda a região,do outro. 

A sua instalação na cidade fez fluir a ela todos aqueles que, 
de Valença a Coimbra,de Bragança à Guarda,não satisfeitos com as sen
tenças dos Julgadores locais e comarcãos,esperavam obter melhor des
pacho de.suas causas,apelando para o Tribunal Superior.Desta forma, 
o Porto,além de centro comercial opulento,tornou-se um centro judicial 
e burocrático. 

Essa circunstanica terá animado a vida quotidiana do burgo.lias 
depressa desanimou os Vereadores e autarcas que,ameaçados ou ultra
passados nas suas competências tradicionais pelos orgulhosos desembar
gadores fizeram quanto puderam para que o Tribunal fosse transferido 
para outro lugar. l'as a vontade régia,como em muitas, outras ocasiões, 
sobrepôs-se ao querer dos governantes locais e o Porto, mesmo sem gran
des tradições no ensino da ciência jurídica,não mais perdeu a posição 
destacada na Administração da Justiça. 

Uma terceira faceta da vida áo nosso burgo neste período é-nos 
dada pelo crescimento urbano. 

Crescimento demográfico,que aliás não terá sido regular e uni
forme.lias existiu como o testemunha a divisão paroquial,provocada 
pelo aumento populacionalye a autorização para que a feira franca se
manal se ressuscitasse,E possível eue nos finais do século XVI se te
nha verificado alguma estagnação ou até ligeiro retrocesso.lias em l6l3 
os sinais de recuperação e de progresso eram já evidentes» 

A partir de 1625 as dificuldades conjunturais que terão a ver 
com contínuos levantamentos de soldados para socorro da índia,do 3 r a_ 
siljpara as armadas de vigilância no Oceano e provavelmente paro. as 
frentes de batalha da Europa em que a Espanha se encontrava, implicada 
terão determinado nova estagnação. 

Quanto ao incremento económico ele é perfeitamente demonstrável 
a partir de I605:afirma-se num documento desse ano que o comercio da 
cidade "hoje ia em muito aumento". 
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I.7a segunda década,além do incremento da actividade mercantil 
era ben visível o dinamismo do mundo dos ofícios icc'ricos, 

Supomos,no entanto,que paralelamente à estagnanaçao demográfica, 
uma certa recessão na economia se terá verificado a partir de 1626-27, 
coincidindo com a apetência holandesa pela zon- açucareira do Brasil. 
Mas os -Lavro s da Re dízima, conservados no Arquivo Distrital do Porto 
mostram-nos que em 1639 a recuperação do comércio estava em vias de 
efectivação. 

Outro indicador do crescimento e progresso da cidade poderá 
encontrar-se no fomento que a construção de edifícios e monumentos 
conheceu.De facto várias Igrejas foram erguidas ou reformadas nes
te período,ainda que as obras se prolongassem para depois de l640. 

Assim: 
-A Igreja e Mosteiro de S,Bento da Vitória; 
-A Igreja o Mosteiro dos Carmelitas Descalços,fora da Porta do 
Olival; 

-A Igreja dos Padres Lóios que foi reedificada a partir de 1593 
tendo as obras durado até l6ll; 

-A Igreja do Colégio de S.Lourenço para cuja edificação muito 
concorreu a oferta do Balio de Leça,Frei Luís Alvares de Távo
ra; 

-A Igreja e Mosteiro de S.João Novo cujas obras se iniciaram 
nos primórdios do século XVII. 
-Finalmente,cumprindo a vontade de D.Lopo de Almeida,a Mesa da 
Confraria da Misericórdia fez construir,a partir de 1584 a 
Capela-Mor da Igreja do mesmo nome,sob traça de Manuel Luís, 
Mestre de pedraria. 

Para além da Arquitectura religiosa,refiramos a construção do 
edifício da Relação e Cadeia sensivelmente no mesmo sítio onde hoje 
se ergue o palácio setecentista. Outra obra mais útil que monumental 
foi a trazida de água das Fontes de Paranhos para o interior da cida
de. 

Não esqueceremos finalmente o cuidado posto na criação de zonas 
de recreio,arborizadas e com bancos : alameda do Campo da Cordoaria,tal
vez um pouco contra a vontade dos governantes portuenses; e alameda 
da Fonte da Arca,fora da Porta de Carros. 
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A população urbana distribuia-se por diversos escalões sociais, 
sendo o topo ocupado por urna minoria de fidalgos e cidadãos os quais, 
por disposição legal e por espirito de casta procuravam deter os mais 
importantes lugares da Administração Municipal, Do outro lauo,situa-
va-se a massa densa do Povo. 

Mas entre o Povo e os Cidadãos pudemos detectar um grupo social 
pequeno mas economicamente poderoso,ligado ao mundo do negócio,cujos 
membros viviam à lei da nobreza,exibindo sinais externos próprios 
desse estrato.Por outro lado,é possível descobrir subgrupos tanto en
tre os elementos integrantes do Povo como entre os Cidadãos. 

De qualquer modo,os grupos da sociedade portuense não eram 
estanques, sendo possível comprovar urna certa mobilidade apoiada em 
diversas via.s,uma das quais era a institucional. heste aspecto^algo 
de semelhante se passou além-Pirineus,como foi dito. 

As instituições municipais funcionaram com eficácia,assistidas 
de perto pelo Juiz de Fora e ainda pelo Corregedor da Comarca.S verda
de que se constata um certo absentismo dos Vercadores,aliás disfar
çado por serem quatro em cada eouip.a;nas a instituição cuja falta 
implicaria maior perturbação na vida quotidiana - a almotaçaria -
funcionou com grande regularidade. 

0 Poder central deixou largos espaços para a escolha local dos 
oficiais da Camará mas controlou notoriamente o provimento dos luga
res de topo,tais como Vereador,Procurador da Cidade,Procurador do Con
celho e Escrivao da Camará;além disso,deu ordens repetidas aos Oficiais 
rógios para vigiarem a oualidade das pessoas providas localmente nou
tros cargos,como no de almotacê. 

A participação do Povo no governo municipal exerceu-se regular
mente através da Casa dos Vinte e Quatro e dos dois Procuradores dos 
Mesteres que tinham assento próximo da Vereação.A sua capacidade de 
intervenção nao se limitou ao governo económico da cidade e foi mais 
profunda do que aquilo que geralmente se pensa.Ju!gamos eue,neste as
pecto^ Administração Filipina,por razões politicas,favoreceu e am
pliou a capacidade de intervenção dos Representantes populares. 

De resto,embora situada em Kadrid,a Corte não atenuou os seus 
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esforços de centralização mas teve que reforçar os poderes dan ma
gistraturas intermédias tais como o Juiz de Fora,o Corregedor 3,so
bretudo, o Governador da Relação» île s te aspecto,devemos destacar uma 
vez mais o apertado controlo das finanças locais estabelecido nolo 
Governo de Madrid. 

As relações entre o poder local e o poder central podem carac-
terizar-se,em termos gerais, pelo que chamaremos espírito de colabo
ração e de obediência.Isso não significa que nao tenhamos encontrado 
momentos de forte tensão. Sabemos que os governantes do Porto tiveram 
que defender com denodo e coragem as suas antigas liberdades e privi
légios e opuseran-se decididamente à sobrecarga fiscal qi\e o Poder 
central quis impor ao burgo na última década aqui tratada. 

A prerrogativa que os nobres portuenses mais apreciavam foi 
aquela cuja defesa mais difícil se mostrou,dadas as suas implicações 
de carácter polltico-militar:a posse e controlo das chaves das Por
tas da cidade. Embora derrotados e até humilhados mais que 'ama vez, 
os Governantes do Rorto jamais renunciaram a esse privilégio que era 
o símbolo do seu próprio poder.E quando não tiveram outro remédio se
não entregar as chaves a quem o Rei mandava,não o fizeram sem lavrar 
o seu protesto. 

Uma outra zona de resistência e tensão foi a que se verificou 
relativamente ks tentativas de agravamento fiscal por parte da Admi
nistração castelhana. 

Nao raro a Câmara apelou para os ïribunais Superiores ou para o 
Conselho da Fazenda para tentar obstar a cargas fiscais que julgava 
ilegítimas.Mas,ao que julgamos,a via da rebelião não foi nunca patro
cinada pelos homens da governança.Todavia,quando ela surgiu,não foi 
fácil aos desembargadores e Inquiridores obter apoio junto dos Ve
readores para identificação dos cabecilhas.Assim sucedeu em 1629,em 
1632 e em 1638. 

Mui nobre e sempre leal,a cidade dividiu-se em I58O entre anto-
nianos e adeptos de Filipe II.A proclamação formal do rei castelhano 
foi tardia,conheceu recuos impostos pelas circunstâncias e pela rela
ção das forças em presença,mas acabou por sobrepôr-se e afirmar-se. 



-1217-

Nao se pode dizer que os Governantes não tenham sido fieis aos 
Monarcas habsburgos e que a Administração filipina tenha sido nociva 
ao desenvolvimento da cidade.Mas a partir de I636 a resistência aos 
propósitos fiscais do Poder contém uma componente de oposição polí
tica que se confirmou no entusiasmo e adesão geral com que o Porto 
acolheu a notícia do movimento Restaurador. 

Homens,Instituições e jJoder - foi a trilogia que nos guiou ao 
longo deste extenso estudo. 

As instituições municipais constituíam à partida o fulcro das 
nossas preocupações de investigador.lias cedo compreendemos que estu
dar as instituições em abstracto,sem tentar conhecer a terra e os ho
mens que lhes davam sentido e razão de ser,era um esforço penoso e de
sajustado a um cultivador da ciência histórica. 

Depois,o Poder (talvez completado pela noção de serviço) surge 
como corolário lógico da junção dos dois conceitos horaenc+instituições. 
Poder municipal,antes de mais.Has na época moderna não se pode falar 
de poder municipal sem referencia constante ao Poder aglutinador de 
todos os poderes - incarnado e concretizado na pessoa do Eei. 

Homens,instituições,poder : aparentemente cada um dos conceitos 
êdesenvolvido em cada uma das partes da dissertação.Mas na realidade 
os três vectores,ao menos no nosso espírito,andaram permanentemente 
interligados. 



A P Ê N D I C E 

( Nomes dos homens que animavam a s i n s t i t u i ç õ e s ) 



LIST;, DO;; V E R E A D O R E S D A C Â M A R A D O P O R T O 

(1580  i64o) 

(1) 
1221

Data da checada 
ia pauta à ̂ âraarla 

I.I.I58O 

1581  is8'i 

2.1.158' 

arco df 

7.1.1'. 87 

4.2.1588 

Nomes 

Afonso de Barros 
Diogo Soarer Pereira,substituído em Junho de 1S80 por 

Diogo Leite de Azevedo 
LOPO Cardoso 
João lais 

Todavia,em Outubro de I58O servia ou
tra equipa nomeada por Sancho d'Ávila: 
Brás Pereira 
Diogo Carneiro 
Álvaro de Valadares 

Por ordem real,logo foi demiti
da e reconduzida a anterior. 

OK mesmos de 1.1.15&0 

AfonVo Brandão 
Matous Mender, de Carvalho 
Luís Carneiro (demitido compulsivamente) 
Diogo do Madureira 

1 , lo ^orreia ''into 
Álvaro de Valadares 
Licenciado Hanue] Alvares 
"•nt.ônio Leite rin Costa 

rornoo Munes ^arreto 
J
erón:irno do Sour,a 
Joio Cardoso do Miranda 
Bernardo de ■' igueiroa 

"ivaro Leito Moreira 
Diogo Miboiro de "i.ranria 
^uis Pinto Pereira (fair 
Diogo de Sousa Alcoforado 
h
''.nuol de °ar.tro Pinheiro 

oceu em Maio ou Junho) 

A lista dos Vereadores do Porto foi já publicada no "Boletim 
Cultural" da Gamara Municipal do Porto (vol. XII,l949,pp!?88
T f ^ L

P O r l n i C i a t i v a d e J.A.Pinto Ferreira,segundo trabalho rea
lizado,ao que supomos,por Henrique Duarte e Souza Reys.Mas co 
mo apresenta lacunas e um ou outro erro,reconstituí!ïol£ aqui 
obviamente apenas no tempo que a este estudo respeita * * 
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Chegada da 
pauta Nomes 

1.1.1589 D.F r a n ci s c o de Ataíde 
Diogo Leite de Azevedo 
Mateus Mendes de '^arvalho 
Manuel de Castro Pinheiro 

I.I.I59O 

I6.5.I590 

D.Jerónimo Pereira de Meneses 
Mateus

 E
endes de Carvalho 

João Alvares Pereira de Azevedo 
Jorop T,AÍ fo 
Diogo de Madureira 
Paulo C0rreia Pinto 
Afonso Brandão 

21.3.1591 Diogo Brandão 
D.Jerónimo Pereira de Meneses 
Jerónimo de &ousa 
Francisco Alvares de uoágoa 

1592 os mesmos 

2.4. 1593 Fernão Nunes ^arreto 
Joa0Alvares Pereira de Azevedo 
Bernardo Pereira 
Jorge de Magalhães 

3.5.1594 Diogo de aousa Alcoforado 
Diogo de Madureira,0 velho 
Pêro linto 
Paulo C0rreia 

1.1. 1595 Luís Brandão 
Diogo leite de Azevedo 
Manuel de ^astro ^inheiro 
Diogo "ibeiro de Miranda 

I.I.I596 
Domingosde Távora da Cunha 
João Sardo so de Miranda 
D.Jerónimo Pereira de weneses 
Diogo Alvares ■''eite 

5.1.1597 

— ■ , 1 

Jorge de Magalhães 
João_Alvares Pereira de A2eVedo 
Fernão ^unes Barreto ( Faleceu em 22.5.1S97) 
Jorge Leite 



-1223-

1 — — — , 

Chegada da 
pauta Nomes 

1.1.1598 AntSnio Pereira de "anconceloa 
Baltasar Pinto Aranha 
Bernardo

 r
ereira 

Fernão Rodrigues Cabral 

23.7.1
r
?9

c
) Manuel '■'■'avares Pereira 

Diogo de Madureira,0 Moço 
Baltasar Belgado cje Abreu 
A
nt6nio Leite do Amaral 

II.3.I600 Diogo de iiousa Hlcoforado 
Diof;o de Madureira,0 Velho 
A
nt6nio_Beite da ^osta 
Pantaleao Pebelo 

1.1.1601 Álvaro Leite Pereira 
D.derSnimo Pereira de Heneses 
■̂ uís de Helo Rereira 
^rHncisco Meto de Pigueiroa 

I.I.I602 Paulo ^orrexa Pinto 
Simão Pereira 
Simão ^ibciro Pessoa 
Diogo Homem ^arneiro 

I.I.I6O3 Fernão Martins de ^ousa 
Álvaro ̂e Lte Pereira 
João ^ardoso de Madureira 
^ristôvão Víej_ra 

18.3. i60*f Pantaleao Je Vabra de Sousa 
Paulo Borges 1'into 
Francisco Tavares iinto 
Simeão Alvo Godinho 

1.1.1605 Aforirn Correia de Azevedo 
Jorge Leite 
Luís Brandão 
Diogo Ribeiro de Miranda 

1606 Os mesmos 

8.2.I607 Ant6nio Pereira e Vasconcelos 
Francisco de Calvos 
Simão Pereira Correia 
Miguel da ^osta 
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Chegada da 
pauta Nomes 

1.1.1608 Sebastião de Madureira 
António^Leite da Gosta 
Pantaleão de Seabra de Sousa 
Luís fírandão 

4.1.1609 ! João Alvares Pereira de Azevedo (faleceu em Novembro) 
Pedro Homem Sarneiro 
Bernardo Pereira 
Ant6nio ^omem Soares 

29»l«16lo Diogo de Sousa Alcoforado 
Jorge do ale vieira 
António Leita do Amaral 
Luís de i"»elo Pereira 

1.1.1611 Álvaro Ferreira Pereira 
Diogo Leite de A z e v e c j 0 
Manuel lavares Pereira 
Afonso Gorre2_a de Azevec}o 

1.1.1612 João D i a s Ijelte 
João Cardoso de Madureira 
Ant6nio Cardoso da Fonseca 
Miguel da C o st a 

1.1.1613 Luis Brandão 
Baltasar de uois Mascarenhas 
Sebastião de Madureira 
Baltasar -'"into Aranha 

1.1.1614 Inácio Cernache de Noronha 
Martim Ferraz de Almeida 
Rui Brandão 
Sebastião ^ereira -̂ eite 

1.1.1615 Pedro nomera Carneiro 
João Cardoso de Madureira 
Baltasar Delgado de Abreu 
Pêro vaz Ci r n e d e Sousa 

3.1.1616 Ant6nio Leite da °osta 
Afonso "orreia de Azejçedo 
Luís de Mexo Pereira 
Francisco Cardoso de Madureira 



Chegada da 
pauta 

ff 

9.1.1617 kimãn Correia P 
Ant6nio_Leite d 
Pantaleão de °e 
tíaltasar Pinto 

1.1.1618 Martim Ferraz d 
Rodrigo Homem C 
Manuel da ^ocha 
Luís Alvares de 

1.1.1619 Pantaleão Ferre 
Bernardo Ferraz 
Jorge Carneiro 
João de Figueir 

1.1.1620 Luís Brandão 
Paio Correia Pe 
Simeão Alvo God 
Gaspar Coutinho 

1.1.1621 Diogo Homem Car 
Cosme Aranha da 
Pantaleão de Se 
Paulo Borges Pi 

1.1.1622 Martim Ferra?, d 
liait asar Pinto 
Pui Brandão 
Baltasar de Goi 

1.1.1623 Afonso Correia 
António Leite d 
João de Figueir 
Manuel da iíocha 

1.1.1624 Gaspar Coutinho 
Baltasar Delgad 
João de Va] ad ar 
Paio Correia Pe 

1.1.1625 António Lei te F 
Bernardo Ferraz 
Simão Pibei ro P 
Rodrigo ilor era C 
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Nornes 

ereira 
o Amaral 
abra de Sousa 
Aranha 

e Almeida 
arneiro 
Tavares 
Soágoa 

ira Pereira 
Pinheiro 

de Anhaia 
oa Pinto 

rei -a 
in h o 
Cerveira 

nei ro 
Rocha 

abra de Sousa 
nto 

e Almeida 
Aranha 

s Maficarenhas 

de Azevedo 
o Amaral 
oa Pinto 
Tavares 

Cerveira -
o de Abreu (faleceu em Junho (?) 
es Carneiro 
r e i r a 

erre ira 
Pinheiro 

e s s o a 
arnoi ro 
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.Chegada da 
p a u t a Nomes 
1.1.1626 Bento de Aguiar Caldeira 

Baltasar Pinto Aranha 
António do Amaral de Albuquerque 
Gaspar Nunes Barreto - não chegou a tomar posse 

por ter falecido 
1627 

Novembro 1627 
Os mesmos 
João de Valadares Carneiro 

I.I.I628 Diogo Leite de Azevedo 
Dl 1 -i H T , O „ ^ ~ „ 

João de Figueiroa Pinto 
João de Valadares Carneiro 

1.1.1629 Martira Ferraz de Almeida 
João Alvares Pamplona Carneiro Pangel 
Bernardo Ferraz Pinheiro 

I63O Oc mesmos 

Fevereiro: I63I 
a Maio de I636 

28.7.I635 

António Cardoso da Fonseca (faleceu em I633C?) 
Francisco de Sousa da Silva (faleceu em 163*0 
Duarte Carneiro Pangel 
Manuel de Sousa de Almeida 
Manuel Leite de Vasconcelos 

17il0.l636 Francisco Cardoso de Madureira 
Bento de Aguiar Caldeira 
Belchior Pinto Pereira (faleceu em I637) 

1637 Os mesmos 

1.4.1638 Gonçalo de Vasconcelos Veiga 
Manuel Pereira Ferreira 
Quintino Martins de Aragão 
Manuel de Sousa da Silva 

I639 e I6*f0 Os mesmos 
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DINASTIAS DE VEREADORES 
Sucessão Pai-Filho-Neto 

Afonso Brandão 
João Brandão Freire(Procurador às Cortes de l6l9) 
Miguel Brandão da Silva 
Diogo Leite 
Álvaro Leite Pereira 
Sebastião Pereira Leite 

Álvaro de Valadares 
João de Valadares Carneiro 
Luís de Valadares Carneiro e Manuel de Valadares Carneiro 
L.do Francisco Vieira da Silva 
António Leite do Amaral 
João Dias Leite 

Henrique Homem 
Diogo Homem Carneiro 
Henrique Homem Carneiro 

António de Madureira 
Diogo de Madureira 
Pêro Vaz Cirne de Sousa (genro do segundo) 
Gaspar Nunes Barreto 
Fernão Nunes Barreto 
Gaspar Nunes Barreto 

Francisco de Melo 
Garcia de Melo (não Vereador) 
Luís de Melo Pereira 

Diogo Leite do Amaral. 
Diogo Leite de Azevedo 
Jorge do Vale Vieira ( genro do segundo) 

Sucessão Pai-Filho' 
António Leite da Costa 
António do Amaral de Albuquerque 

António Cardoso da Fonseca 
António Tovar Coutinho 

Pêro Pinto 
Baltasar Pinto Aranha 

Bernardo•Pereira 
Simão Correia Pereira 
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Henrique Homem 
Rodrigo Homem Carneiro e Pêro Homem Carneiro (irmãos de Diogo Homem 

Carneiro) 
Diogo Leite do Amaral 
Diogo Leite de Azevedo 

Luis Alvares de Madureira 
Diogo de Madureira 

António de Sousa 
Diogo de Sousa Alcoforado 

Francisco Alvares de Soágoa 
Luis Alvares de Soágoa 

Francisco Neto de Figueiroa 
João de Figueiroa Pinto 

Fernão Martins de Sousa 
Francisco de Sousa da Silva (x) 

Manuel da Rocha Tavares 
Francisco Tavares Pinto 

Cosme Aranha da Rocha 
Cosme Aranha Leão 

Pantaleão Pereira Ferreira 
Manuel Pereira Ferreira (x) 

Luís Brandão 
Rui 3randão 

Diogo Brandão 
Luis de Melo Pereira (genro) 

Mateus Mendes de Carvalho 
Duarte Carneiro Rangel 

Paulo Borges Pinto 
Gonçalo Borges Pinto 

Simeão Alvo 
Pantaleão Alvo Godinho 

(x) - Julgamos tratar-se nestes dois casos de pai e filho, embora não 
tenhamos encontrado base documental irrefutável. 
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Irmãos 

Afonso Correia de Azevedo 
Paulo Correia Pinto 

Luís de Valadares Carneiro 
Manuel de Valadares Carneiro 

Diogo Leite de Azevedo 
António Pereira de Vasconcelos 

Diogo Homem Carneiro 
Rodrigo Hor.iem Carneiro 
Pêro Homem Carneiro 

Diogo de Sousa Alcoforado 
Jerónimo de Sousa 

João Alvare; Pamplona Carneiro Rangel 
Manuel de Sousa da Silva 

Francisco Cardoso de Madureira 
João Cardoso de Madureira 

Cunhados 

António Leite do Amaral 
Diogo Homem Carneiro 

Diogo de Sousa Alcoforado 
Fernão wartins de Sousa 

Fernão Rodrigues Cabral 
Manuel Tavares Pereira 

Francisco de Calves Madureira 
Manuel da Rocha Tavares 

Simão Ribeiro Pessoa 
Manuel Leite de Vasconcelos 

Simão Correia Pereira 
Manuel de Sousa de Almeida 
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L i s t a dos Procuradores da Cidade 
(1^80 - I6íf0) 

Ano Nome 
I58O Francisco Neto de Figueiroa 

Lie.do Manuel Alvares (nomeado por Sancho de Ãvila) 
1581 Francisco Neto de Figueiroa 
1582 " 11 11 

1583 11 ti 11 

I58íf ti M 11 

' Francisco Rodrigues de Freitas (substituto) 
António Denis ( " ) 

1585 Lie.do Gaspar Gonçalves Ferros 
1586 Cristóvão

 v
ieira Homem 

(na pauta aparece Manuel de Araújo) 
1587 Cristóvão Vieira Homem 
1588 Pêro Pinto 
1589 Nuno Tavares 
1590 Francisco Neto de Fig U ei r o a 

Lie.do Gaspar Garcês (substituto) • ■ 

1591 Baltasar Delgado de Abreu (não chegou a tomar posse) 
1592 Francisco Neto de Figueiroa (substituto) 

Baltasar Deiga(jo de Abreu 
1593 Lie.do Baltasar de Araújo 
1594 Pantaleão Rebelo 
1595 11 1» 

1596 Nuno Tavares 
1597 Francisco da Mota Rebolo 
1598 Lie.do David da Cunha 
1599 Álvaro de Sousa 
1600 Domingos do Rego 
1601 Pêro de Abreu 
I602 ; Custódio de ^astro 
1603 Miguel da ^osta 
l60i+ Francisco de Magalhães 
16O5 Gaspar de Cáceres 
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i Ano Nome 

1606 Gaspar de Cáceres 
1607 Lie.do Gaspar Vieira 
1608 11 H 

1609 Álvaro de Sousa 
I610 Martim Correia 
1611 Baptista da Costa 
1612 Afonso de Araújo 
I613 Domingos do Pego 

Pantaleão de Barros que vinha na pauta erá falecido. 
iGlk Paulo Ribeiro 

Manuel Dias banhos que vinha na pauta era ausente no Bras: 
1615 Martim Correia 
1616 António Pereira 
I617 Lie.dp Jerónimo Pebelo da Maia,médico 
I618 João Vicente ^arneiro 
1619 Bento Pereira Leite 
I62O António Vieira Pinto 
1621 Pantaleão Alvares Vieira 
1622 Manuel da Hocha de Magalhães 
1623 Paulo Vieira -"ranha 
16 24 Caspar Pinto Geraldes 
1625 Lie.do João Alvares Pibeiro 
1626 Bernardo ^odinho de Madureira 
1627 11 11 11 

1628 João de Azevedo 
1629 Jerónimo de Sousa 
I63O 11 M 

1631 
a 
1640 

1 

Gonçalo de Távora Dantas 
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LISTA DOS ESCRIVÃES DA CÂMARA DO PORTO 

Período Nome Observações 

I58O Francisco Baião de Magalhães 
I58O Simão Barbosa Tabelião.Serviu apôs a 

suspendo de Francisco 
1581-1584 José Lobo 

Baião 

Rui de Couros Tabelião.Nos impedi
mentos do titular. 

Jan. a Jul. . 
de I585 Nuno Tavares . 
Jul.Í585 a 
Fev.1590 Manuel de Matos Pais 

João Rombo Tabelião.Nos impedimen
tos 

Nicolau Velho Tabelião. " " 
Francisco Ferreira Tabelião " " 

1590-1594 Sebastião Borges 
Francisco Ferreira Tabelião.Nas ausências. 
Pantaleão Rebelo Nos impedimentos. 

1594-1599 Gaspar Colaço 
Rui de Couros Tabelião.Nos impedimen

tos. 
Gaspar Simões Tabelião." " 

1599-1604 Sebastião Borges 
Gaspar Colaço Nos impedimentos. 
Bento Pereira Leite 11 11 

I605-I6I7 Francisco Baião de Magalhães 
Gaspar Simões Pinto Tabelião.Nas ausências 
Fernão Baião de Magalhães Interino (I6l0-l6l2) 
Pantaleão Correia Tabelião (l6l2) 
Rodrigo Baião de Magalhães Interino (l6l2) 
Bento Pereira Leite (1613) 
Manuel Raposo de Brito (1613) 
Pêro Alvares Vilafanha (1613-1614) 
João de Azevedo Tabelião (l6l4) 
Baltasar Guedes Interino (l6l4) 
Rodrigo Baião de Magalhães (1614-1616) 
Manuel Raposo de Brito (1617) 

— — __—__j 
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Período Nome 
1 ■ — — 

Observações 
I6l8I6l9 Rodrigo Baião de Magalhães 
1619 Salvador de Matos Soares 
I62O Manuel Ferraz 

162116P8 Pantaleão de Figueiroa 
Manuel Dias Banhos Tnterino.(1621 e I626) 
Salvador de Maton Soares (1626) 

1628163^ Fernão Ribeiro Soares 
Manuel Raposo de Brito Durante a suspensão do an

terior. 
163^16^5 Bernardo Pereira Gamelo 

Gaspar Alvares Escrevente da Câmara.Nos 
impedimentos. (I639) 
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LIS'JA DOS TESOURZIBOS MUNICIPAIS DO PORTO 

Ano Nome Observações 

158o a 
158-'̂  

Baltasar Dias Filho de Gaspar Dias que fora te
soureiro.Me rcador, 

1585 Manuel Gonçalves Morador;.em Miragaia. 
1586 Francisco Gomes 
1587 António Gonçalves Bravo Morador era Massarelos. 
1583 Francisco Alvares de Faria 
1 RP,Q 
— ^ " s 

Manuel Ribeiro Ba Ferraria Nova. 
1590 António Pereira Rebelo De Belmonte. Cidadão. 
1591 António de Freitas Nao serviu por sofrer de doença 

incurável. Mercador. 
1592 António Dias Da Lada, 
1593 António de Freitas Mão serviu por sofrer de doençn 

incurável. Mercador. 
António Dias Da Lada. Serviu em vez do anterior. 

1593 Sebastião Pereira Serviu em vez de Sebastião Pibeiro, 
nomeado pela Corte mas já falecido 
à data da nomeação. 
Mercador. 

1594 Manuel Andrade Mareante e mercador do Brasil. 
Genro de Baltasar Dias. 

1595 João Brás de Barros Cidadão. 
1596 Pantaleão Gonçalves 
1597 Cristóvão Allão Mercador 
1598 Domingos da Costa Sogro do cidadão Afonso de Araújo. 
1599 Gaspar Fernandes Cordeiro Mercador. 

João Alvares Cerieiro. 
1600 Pantaleão Alvares Mercador. 
1601 Diogo de Oliveira 
1602 Pêro de Aguiar 
I6O3 Gonçalo Coutinho Ourives de Oiro.Cidadão. 
160^ Gonçalo da Costa Meirinho da Saúde. 
I605 e. 
I606 Gonçalo Coutinho Ourives de Oiro. Cidadão. 
1607 Tomé Martins Mercador. 
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Ano Nome — 
Observações 

1608 Miguel Dias Homem Aparece-nos como cidadão d 
ter servido. 

epois de 

1609 Fero Ferreira Cidadão. Livreiro. 
I6IO Sebastião Ferreira 
1611 André Uivares Mercador, 
1612 Tomé Luís Mercador. 
I6I3 João da Fonseca Imaginário. 
161** Alexandre Jácome Ourives. 
I6I5 António He França Ourives. 
1616 António Fernandes Palha Mercador. 
1617 .'Janto.': de Sousa Mercador. 
1613 Manuel Aranha de Pinto Licenciado (?) 
I619 Gaspar de Sousa Morador nas Cangostas. 
162C Pantaleao le Freitas Mercador. 
1621 António de Almeida Cam

pa nham Mercador. 
1622 Sebastião Facheco Mercador. 
I623 Gaspar Rodrigues Da Pua Fova. 
162') Domingos Pereira Mercador. 
1625 Gonçalo Facheco Cidadão. Mercador (?) 
1626 a António de Madureira 
1628 Monterroio 
1629 e 
I63O Santos :ie Sousa Mercador. 
I63I a 
I636 João Pereira do Porto Mercador. Começou a servir em 

i2.O3.l63i e acabou em 15. IO.I636. 
I636 e 
1637 Domingos André 
I638 a 
1640 Bento Pereira Leite Mercador. 

http://i2.O3.l63i


LISTA DOS PROCURADORES DO POVO 
(I58O - l6^0) 

Ano ^ome Profissão °abe assinar? 

I580 Gonçalo Pires de Barros 
André Rodrigues 

ferreiro 
sapateiro 

sim 
ignoramos 

1583 Gaspar Jorge 
António Gonçalves 

0 

surrador 
sim 
sim 

1584 Adão Alvares 
Pantaleao Gonçalves 

tanoeiro 
tanoeiro 

não 
sim 

1585 Gaspar Gonçalves 
Gonçalo Martins 
António Teixeira (l) 
Gaspar Rodrigues 

barbeiro 
sapateiro 
.tanoeiro 
alfaiate 

sim 
sxzfi 
sim 
sim 

1586 Lopo Machado 
Francisco ^onçalves 

sapateiro sim 
ignoramos 

1587 Gonçalo_Pires de ^arros 
Pantaleao ^orreia 
Gonçalo Alvares Portela 

ferreiro 
0 

sapateiro 
sim 
sim 
nao 

1588 João ^onçalves 
Pantaleao Gonçalves 
Bartolomeu de Resende 
Pantaleao António 

carpinteiro 
tanoeiro 
alfaiate 
sapateiro 

sim 
sim 
sim 
sim 

1589 GaSpar -"odrigues tanoeiro sim 
I59O António Fernandes 

António_ T ei x ei r a 
Pantaleao António 

sapateiro 
tanoeiro 
sapateiro 

sim 
sim 
sim 

1591 Manuel Cordeiro 
^onçalo Martins (dispensado) 
'-'onçalo Pires de Barros 
Francisco Fernandes 
Lopo ^achado 

alfaiate 
sapateiro 
ferreiro 
tanoeiro 
sapateiro 

sim 
sim 
sim 
sim 
sim 

1592 Gonçalo da Costa 
Pêro de Oii v ei r a 

calceteiro 
surrador 

sim 
sim 

j- 1 

(1) Os Procuradores do Povo eram dois.Guando apresentamos mais que 
dois nomes,tal quer dizer que,nesse ano,outros mesteirais servi
ram em substituição ocasional dos titulares.Se indicamos apenas 
um nome em certos casos,isso fica-se devendo à falta de fontes 
que nos impediu de completar o elenco. 
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Ano Nome 

1593 Gonçalo ^ires 
Baltasar Duarte 

1594 Bartolomeu de Resende 
António de Sousa 

1595 fero cte Oliveira 
Francisco Fernandes 

1596 Mateus Francisco 

Amador Fernandes 

1597 Manuel
 À
ranha 

Pantaleão António 
Gaspar Gonçalves 
Sebastião Gonçalves 

1598 Manuel Cordeiro 
Gaspar de França Machado 
António João 
Gaspar Lopes 

1599 Mateus Francisco 
Frutuoso Gonçalves 

1600 António Fernandes 
Francisco ^ias 

1602 Baltasar Duarte 
Manuel

 A
ranha 

I603 Dinis Pires 
Francisco Borges 

1604 Gaspar de França Machado 
Manuel Gomes 

I6O5 Frutuoso Gonçalves 
Francisco Dian 

1606 Tomé Francisco 
Martim Cardoso 
António de Sousa 

160? ■"■ntónio Gonçalves 
Manuel de Oliveira 

I608 Gaspar de França Machado 
Gaspar de Sousa 

Profissão sabe assinar? 

espadeiro sim 
sapateiro sim 
alfaiate sim 
pedreiro sim 
surrador sim 
tanoeiro sim 
boceteiro (car não 
pinteiro ) 
alfaiate sim 
alfaiate sim 
sapateiro sim 
pedreiro sim 
sapateiro sim 
alfaiate sim 
tanoeiro sim 

? sim 
sapateiro sim 
boceteiro 
carpinteiro 

sapateiro 
tanoeiro 

sapateiro 
alfaiate 

freeiro 
sapateiro 

tanoeiro 
sapateiro 

carpinteiro 
tanoeiro 

tanoeiro 
alfaiate 
pedreiro 

surrador 
sombreireiro 

tanoeiro 
sapateiro(?) 

na o 
não 
sim 
sim 

sim 
sim 

sim 
sim 

sim 
sim 

não 
sim 
Sim 
sim 
sim 

sim 
sim 

sim 
ignoramos 
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_ 
Ano Fíome i Profissão °abe assinar? 

1609 Tomé Francisco tanoeiro sim 
Gonçalo Fernandes sapateiro sim 

I6IO Francisco Borges sapateiro sim 
António ^ereira 0 sim 
André António correeiro 

1611 Francisco demandes violeiro(?) sim 
António de Sousa pedreiro sim 

1612 Gaspar Afonso sapateiro(?) sim 
Salvador Gonçalves esteireiro sim 

I0I3 Hartira Cardoso alfaiate sim 
Paulo Fernandes barbeiro sim 

1614 Baltasar Duarte sapateiro sim 
Manuel Lopes cutileiro sim 

1615 Francisco Borges sapateiro sim 
André Fernandes sombreireiro não 

I616 Sebastião Jorge sapateirp sim 
Manuel Gonçalves tanoeiro sim 

1617 Cristóvão Cerveira 0 sim 
Francisco Alvares barbeiro sim 

I6l8 Tomé Francisco tanoeiro sim 
David Pereira barbeiro de 

espadas 
sim 

Gaspar Lopes cutileiro sim 

1619 André António(dispensado) correeiro sim 
Pantaleão da Costa bainheiro sim 
André Lopes barbeiro sim 

I620 David Pereira barbeiro de 
espadas 

sim 

Pantaleão Cardoso 0 sim 
Álvaro Pinto alfaiate sim 

1621 Diogo Gonçalves Moreno ferreiro não 
António de Sousa pedreiro sim 

1622 Gaspar Fernandes correeiro sim 
Manuel Ferreira tanoeiro sim 
Pêro António carpinteiro sim 
Francisco Pereira tanoeiro s ira 
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J Ano Noi.ie Profissão Sabe assinar? 

1623 Álvaro Pinto 
André Fernandes 

alfaiate 
sornbreireiro 

sim 
não 

162'+ Francisco Alvares 
Pantaleão de Freitas 

barbeiro 
sapa teiro 

sim 
sim 

162S Tomás Alvares 
Luis Fernandes 

ferreiro(?) 
barbeiro 

sim 
sim 

1626 l-ianuel Lopes 
Manuel Ribeiro 

cutileiro 
tanoeiro 

sim 
não 

16 27 Pêro Vaz tanoeiro sim 
Manuel de Sousa Nogueira alfaiate sim 

1628 David Pereira barbeiro de sim 
Domingos- de Oliveira, 
0 Velho 

espadas 
sornbreireiro sim 

1629 Pantaleão da Costa 
Francisco Moreira 

bainheiro 
passamaneiro(?) 

sim 
não 

I630 Gaspar Lopes 
Dio(>;o Ribeiro 

cutileiro sim 
ignoramos 

16 31 Manuel Lopes 
Luís Munes Boim 

cutileiro 
dourador e 
apavonador 

sim 
sim 

16 $3 Manuel de .'lousa Nogueira 
Frutuoso de .Sousa 

alfaiate 
tanoeiro 

sim 
não 

163^ Manuel Fernandes Urbano 
Julião Martins barbeiro 

sim 
sim 

I635 David Pereira barbeiro de sim 
Frutuoso Francisco 

espadas 
alfaiate não , 

16 36 Sebastião Dias 
Manuel Vasques 

correeiro 
viole iro 

sim 
sim 

16 37 Julião Martins 
Domingos PLnto 

barbeiro 
sornbreireiro 

s ira 
sim 

1638 Manuel Carvalho cordoeiro sim 
Do lingo s de Sousa barbeiro de 

espadas 
não 
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Ano Nome Profissão Sabe assinar? 

1639 Manuel de Araújo latoeiro sim 
Gonçalo Gaspar Carvalho correeiro sim 

1640 David Pereira barbeiro de 
espadas 

sim 

António de Sousa serralheiro sim 
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LISTA DO:; ALIlOTAOftS DO VOFTO 

Ano 
Meses 

Nomes 
M — ■ 1 

Obse rvaçoes 

158^ 
Juneiro/Fevoreiro 

Março/Abri 1 

lia i 0 / J unho 

Julho/A.osto 

.'je tembro/Ou Lu h ro 

ilovembro/Uu zernbro 

António Leite da Costa 
Pantaleao Fobelo 

Manuel Cerveira 
Fero Velho 

Luis Finto Fereira 
Fero Homem 

Lourenço Ferraz de I.eneiîes 
Francisco cie Azevedo da Silva 

Alexandre Rangel 
Álvaro de ^ou;;a 

Franciíico Hodri/ues de Freitas 
Sebastião Teixcira 

P.dor da Cidade(l5 

I585 
Janeiro/Fevereiro 

Março/Abril 

Haic/Junho 

Julho/Agosto 

Se tembro/Ou tbro 

Novembro/De zembro 

Miguel Freire 
André lio lia s 
António Denis 

Diop;o Leitão 
Cristóvão Ribeiro 

Salvador Nunes 
Nicolau Velho 
Lie. do F.anuel Alvares 

Fantaleao Fires 
Lie. do Haltasar de Araújo 

André Goli ar. de Abreu 
Nicolau Velho 

Sebastião Marinho 
Manuel de ^ernos 

ausente/impedido 

ausente 

1586 
Janeiro/Fevere iro baltasar Nelgado de Abreu 

Miguel Lição 

desconhecemos os restantes 
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Ano 
îles es nones observações 

1587 
Jan/ Fev Manuel Tavares 

Diogo do Matos Pereira • 

Mar/Abl Francisco da Costa 
Antonio Fernandes Pinto 

Mai/Jun Manuel Delgado 
Custódio Afonso 

contestado 
11 11 

Luis Brandão 
Diogo Leite de Azevedo 

eleitos em lugar dos ante
riores 

Finalmente serviram os dois 
primeiros 

J„l/Ago Manuel de ■"■raújo 
Baltasar do Couto 
Manuel da Rocha em substituição do primeir 

Set/Out Lie.do Manuel Alvares 
António Leite da oosta 

Nov/Dez André de Vasconcelos 
Mateus de Aguiar 

1588 
Jan/Fev Pêro Abreu de FigUeiredo 

Teodósio da Grã 

Mar/Ab r João Pais 
Diogo Alvares Leite 

Mai/Jun Fernão Pibeiro Soares 
Álvaro de Sousa 

Jul/Ago Jorge Aranha de Vasconcelos 
Cristóvão Vieira Homem 

Set/Out João Cardoso de Miranda 

Nov/Dez Bernardo de Figueiroa 
Jerónimo de Sousa 

1590 
Jan/Fev Lie.do Cristóvão da Costa 

Miguel da Rua 

Mar/Abr Gaspar de Villas Boas 
Serafim Correia 
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Ano 
Meses 

Nomes Observações 

1590 
Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

Nov/Dez 

Martinho da ^unha 
Lie.do L>avid da Cunha 
Manuel Coelho 

Nuno TRvares 
Lie.do Gaspar Moreira 

Diogo Leite de Azevedo 
Manuel de Castro Pinheiro 

Pêro Rodrigues 
António ^eixeira 

pediu dispensa 

1591 
Jan/Fev 

Mar/Abr 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

Nov/Dez 

Cosme Luís Pinto 
Baltasar %rbosa 

Domingos Esteves Vilarinho 
Paulo Vieira 

João iinto Carneiro 
Nuno Tavares 

? ? 
ilntónio Coelho 
Ambrósio de Ha tos Soares 

Brás Cago 
Francisco Ferreira tabelião 

1592 
Jan/Fev 

Mar/abr 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

Nov/Dez 

António Pereira Pebelo 
Manuel Ferraz 

Sebastião Coelho 
Francisco da Costa 

Belchior de Brito 
Jácome do ^cuto 

Manuel Reimão 
Diogo Peixoto Cabral 

António Teixeira 
Amador Borges ^eimão 

Francisco da Costa 
Teodoro de Medeiros 
António de Gois Portugal 
António Leite do Amaral 

morados em Matosi
nhos 

,ja havia servido 
era cristao-novo 
substituíram os anterio
res 
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Ano 
ile.se s 

Nomes 
ObservaçÕer, 

1593 
Jan/Fev 

Kar/Abr 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

Nov/Dez 

Pantaleão de Barros 
Manuel da Silva Carneiro 

Antão Ferreira Lobo 
Manuel Dinis 

Diogo Homem ^arneiro 

Lie.do Pêro Nunes de Beça 
Diogo Cardoso 

João Coelho 
André de datos 

António Vaz da Rocha 
Francisco da Guerra 

■ 

159^ 
Jan/Fev 

Mar/Abr 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

Nov/Dez 

António Pinheiro da Silva 
Manuel Gago 

Nuno Tavares 
Manuel de Gouveia Pereira 

Francisco Rodrigues de Freitas 
Miguel Correia 

L^c.do Baltasar de rtraújo 
António de Goios Portugal 

Luís Barbosa 
"erónimo da Mota 

Pantaleão de Freitas 
Bras de Faria Villat; Boas 

"ora estante nesta cidad a 

1595 
Jan/Fev 

Mar/Abr 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

N0v/Doz 

Nuno Tavares 
Gonçalo da Rocha 

l'oné da Silva 
Fernão Ribeiro Soares 

Salvador Nunes 
Belchior Soares 

Álvaro de Sousa 
Bento Ribeiro 
Gaspar Pinto 
João Aranha 
? ? 

http://ile.se
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A n
° 

i Nomes 
i'lesee | 

Observações 

1597 
Jan/Fev 

Mar/iibr 

'■'ai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

N0v/Dez 

liras Lopes Cobles 
D
alta;;ar 'ernandes 

^ristóvao da Maia 
Lie.do Baltasar de "raújo 

lia nue 1 Hi beiro 
André de *igueiroa 

Nuno Tavares 
Francisco de Castro 

André Fernandes,o cavaleiro 
Lie.do Belchior Delgado 

Francisco ^alheiro 
André Nunes 

1598 
Jan/Fev 

Mar/Abr 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

Nov/Dez 

Lie.do António Ferreira 
Vicente •"ranha de Vasconcelos 

Pantaleao Barbosa 
Sebastião Godinho 

«João de Valadares Carneiro 
Simão hibeiro Pessoa 

Francisco da Hota Rebelo 
Gonçalo ^inis 

1'ero °orreia 
Sebastião '"'arinho 

Jorge Leite 
Jorge fie Magalhães 

■ 

1599 
Jan/Fev 

Har/Aor 

Kai/Jun 

Jul/Ago 

Simão de Andrade 
Gosme Aranha 

Miguel Freire 
Fernão de ''orais 
Gaspar da ^ocha Leal 

Domingos do i;ego 
Geraldo Soarei 

António Pinto 
Lie _ fio David da Gun ha 
'"' i guel da G0lsta 

faleceu.Substituído 

juiz das sisas 

impedido 
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Ano 
"one.s 

!.'o:.ios Obse"varões 
r>99 
Set/Out António 1ère ira de "apconcolo.; 

"altasar A into Aranha 

N0v/Dez Bernardo ''ereira 
Fernão Podrigues Cabral 

1600 
Jan/Fev Sebastião da Silva 

Lie. do Jerónimo Rebelo da ''aia 
Jul/Ago Gaspar v!e Cáceres 

Álvaro de So u s a 
■ 

Set/Out Diogo de 'ladureira 

l
ntónio Leite do Amaral 

I6O3 
Jan/Fev Fernão Soares 

Francisco Novais 
'•'ar/Abr l

iguel Barbosa 
Pêro debelo de Abreu ■ 

■ iai/Jun Bento Luis 
Damião de ^'igueiroa 

Set/Out Simão Ferreira 
Nov/Dez Paulo Correia Pinto 

Diogo Homem Carneiro 

160̂ + 
Jan/Fev "Baltasar de Abreu 

'■anual ^ieira 

Mai/Jun António de Azevedo 
Gonçalo de Távora 

■ 

Íí0v/Dea Cristóvão Vieira 

1606 
Jan/Fev Lourenço de Salazar 

Simão Borges 
Mar/Abr Luís de Paiva 

Inácio Rebelo 
Mai/Jun Jorge ^oelho 

António
 ù
arinho 

Lie.do 'Hcolau Ferreira 
ausente 
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' Ano 
Meses Nomes Observações 

1606 
Jul/Afro Gaspar ue Cáceres 

baptista da Costa 
Francisco ^orreia 

ausente 

Set/Out Gonçalo da i.'ncha 
Francisco Alvares filho de Baltasar Dias 

Nov/D z Martim Correia 
Lie.do belchior ^el^ado 

1607 
Jan/Fev António Sarinho 

"ntónio uodinho 

Mar/Abr Manuel da uocha 
João Bautista 

i-íai/Jun •Jerónimo de ^eroueira 
acrónimo de !;ousa 

Jul/Ago Gaspar de Cáceres 
Laulo Vieira 

Set/Out Afonso Correia 
Luís Brandão 

Nov/Dez uiop;o kibeiro de "i ruída 
Jor;;e Leite 

I608 
Jan/Fev 1-ianuel iíravo 

laulo 1'ibeiro 

ííar/Abr Jo'io de Chaves 
L;i o/i;o Ferreira 

Mai/Jun Lie.Paulo Vieira 
Inácio Ferraz FijTueiroa 

Jul/Ago Jerón i mo da nota 
ha nue 1 uias Banhos recém-regresr.ado do Braai 

Set/0„t Lrnncinco do Calvos 
Miguel da Costa 

Hov/Dez Lir.-iao Pereira 
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ano 
Meses Nomes observaçoe s 
1610 

Jan/Fev Manuel Tavares 
Afonso Correia 

Mar/Abr Diogo Homem Carneiro 
Simão Pereira 

Mai/Jun Rodrigo Homem Carneiro 
Jorge Leite 

Jul/Ago Francisco Tavares Pinto 
Baltasar Godins Malafaia 
António Pereira 

dispensado 

Set/Out António rociem Soares 
Nov/De2 Bernardo Pereira 

Pedro tornem Carneiro 

1612 
Jan/Fev Diogo Rodrigues Veloso 

Silvestre Ferraz 
iiar/Abr Simão de Sousa 

Francisco Aranha de v
asconcelos 

Mai/Jun Gonçalo ferreira 
■̂nácio Teixeira 

Jul/Ago Baptista da Costa 
Pantaleao 'ovares vieira 

Set/Out Lie.do Manuel îrito 
Feliciano Serrão 

Nov/Dez 

" -, S-* , " 

Sisto Saraiva da Veiga 
Doutor António Alvarez 

1613 
Jan/Fev Bento "unes do Couto 

Jerónimo Alvarez 


Har/Abr Miguel Pereira 
Cristóvão Alão 

Mai/Jun Belchior de Sousa 
André Soares 

Jul/Ago Aionso de Araújo 
Gaspar da Costa 
André Pinto 

dispensado por 
que apresentou 

doença de 
atestado 
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"-. 
Ano 

Meses 

i /' — 

Norne Observações 
1613 

Set/Out Bernardo de Carvalho 
G r e g 6 r i o D i a ; ! !a m alho 

il o v/Dez António Peixoto Ferraz 
Lie.do Manuel Furtado 

I6l4 
Jan/Fev Manuel Pereira 

João Carneiro 

Mar/Abr Pêro Correia Vieira 
Simão Pereira 

Mai/Jun Paritaleao Pe reira 
Manuel Leite de Vasconcelos 

Jul/Ago Domingos do Nego 
Print a.I.e fio de Figueiroa 

Set/Out Caspa r Cout i nho 
Tomé da Costa 

Nov/Dez Manuel da Ifocha Magalhães 
João Bernardes 

1615 
Jan/Fev Simão Ribeiro Pessoa 

Afonso Correia 

Mar/Abr Simão Pereira Correia 
João Mendes de Vasconcelos 

Mai/Jun António liometn Soares 
Franci.' co Correia Toscano 

Jul/Ago Paulo Libeiro 
João Salvadores Carneiro 

Set/Out João Vicente (-arneiro 
Francisco de Araújo 

Nov/Dez Gaspar da Rocha 
Jorge da Cor;ta 

1616 
J n/Fev Baltasar Pinto Aranha 

Álvaro Leite Pereira 

Mar/Abr Afonso Correia 
Sebastião Pereira Leite 

Mai/Jun Simão Mbeiro Pessoa 
Diogo Homem Carneiro 
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Ano 
Meses 

i  — ■ 

ÍIor;e Obse rvaçoo." 
16 lb 

Jul/Ago Lie.do António Ferreira 
Martim Correia 

Set/Out Fero Vaz Cirne de Sousa 

Nov/Dez Baltasar Delgado de Abreu 

1617 
Jan/Fev ? ? 
Mar/Abr Simão Ribeiro Pessoa 

Paio Correia Pereira 

Mai/Jun Jorge Carneiro de Anhaia 
Paulo Borges Pinto 

Jul/Ago Lie.do Manuel Carvalho 
António Pereira 

Set/Out Luís de Melo Pereira 
Francisco Cardoso de Madureira 

Nov/Dez Afonso Correia de Azevedo 

1618 
Jan/Fev Baltasar Delgado de Abreu 

Baltasar de Gois Mascarenhas 

Mar/Abr Paulo de Matos Sequeira 
Diogo da Silva 

Mai/Jun Cristóvão da Cunha Alvo 
António Ho'.neri Soares 

Jul/Ago Manuel Alvares Moutinho 
Jerónimo Pebelo 

Set/Out Manuel Soares 
Salvador Alvarez 

Nov/Dez António Cerveira 
Belchior Rodrigues da Fonseca 

1619 
Jan/Fev Cristóvão de Castro Aranha 

Gaspar da Rocha 

Mar/Abr Manuel de Gouveia de Sousa 
Manuel Cerqueira 

Mai/Jun Bernardo Godinho de Madureira 
António Vieira Pinto 
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Ano ' 
Menée Nome Observações 
I619 

Jul/Ago Afonso Pinto 
João Vicente Carneiro 

Set/Out Manuel Balaia 
Gonçalo Pinto de Macedo 

-

Nov/Dez K'odrigo Homem Carneiro 

1620 
Jan/Fev ? ? 
Mar/Abr António de Oliveira 

Manuel Tavares de Carvalho 

Kai/Jun Jor/e da Nua liei mão 
Lourenço de Araújo Ferraz . 

Jul/Ago Bento Pereira Leite 
Francisco Teixeira 

Set/Out Lie.do Baltasar Teixeira 
Manuel de Oliveira Arnão 

Nov/Dez Manuel Leite de Vasconcelos 
P:>ntaleão Pereira Ferreira 

lo21 
Jan/Fev Simão Nibeiro Pessoa 

António Leite Ferreira 

Mar/Abr Sebastião Pereira 
Baltasar Pinto Aranha 
Timóteo Campelo da Corta 
Cri.stóvão kebelo de Albuquerque 

Kstava homiziado 
Não serviu 

Mai/Jun Nodri^o Homem Carneiro 
António Leite do Amaral 

Jul/Ago António Vieira Pinto 
Gaspar de Magalhães 

Set/Out 0 

Nov/Dez 
1 c -> -> ~ 

Semiao Alvo Godinho 

1C22 
Jan/Fev Baltasar Ferreira 

Lie.do João Alvare:; Ribeiro 

Mar/Abr Damião Cardoso 
Tomar. Ferreira escrivão dos Agravos 
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Ano 
Meses None Observações 
1622 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

Nov/Dez 

Manuel Raposo de Brito 
António Rodrigues Barbosa 

Pantalcão Mvares Vieira 
Salvador Fernandes Vieira 

Cosme Aranha da Rocha 

Paulo Borges Pinto 

1623 

Jan/Fev 

Mar/Abr 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

Nov/Dez 

André de Castro 
Inácio de Brito 

Domingos do Rego 
Francisco de Magalhães Pinto 

Lie.do David da Cunha 
António Vieira Pinto 

Manuel da Rocha de Magalhães 
João Vicente Carneiro 

Jerónimo da Mota Teixeira 
Manuel Dins Banhos 

Baltasar de Góis Mascarenhas 
Baltasar Pinto Aranha 

162'f 
Jan/Fev 

Mar/Abr 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

Nov/Dez 

Lie.do Francisco Velho Ferros 
António Alvares Cerqueira 

Cristóvão Rebelo de Albuquerque 
Jacinto Soare," de Albergaria 

Lie.do Francisco da Silva 
António Pinto Homem 

Simão Vieira Aranha 
Manuel Ferreira Banhos 

Manuel da Rocha Tavares 
João de Figueiroa Pinto 
Luis Bezerra 
Fernão Ribeiro -Soares 

António Leite do Amaral 
Afonso Correia de Azevedo 

Não serviu 0 ofício 
it 11 11 
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Ano 
Meses Nome 

> 
Observações 

1625 
Jan/Fev Lie.do António Ferreira de Oliveira 

Gaspar da Roclia Tavares 
S e b a 1 ; t iã0 1 'e r e i r a Le i t. e 
Álvaro Leite Pereira 

Não serviu 
M 11 

Mar/Abr Salvador de Matos .Soares 
DLo^o Hotelho 

Mai/Jun António Homem Soarei 
Manuel Leite de Vasconcelos 

Jul/Ago Francisco Fragoso 
Gaspar Pinto Geraldes 

Set/Out Paio Correia Pereira 
João de Valadares Carneiro 

No v/De?, Gaspar Cou t.i nho 

1626 
Jan/Fev Manuel Pinto Kibeiro 

Francisco Ribeiro da Silva 

Mar/Abr Bernardo Godinho de Madureira Procurador da Ci dade 

Mai/Jun Lie.do João Alvares Ribeiro Proc. da Cidade (1625) 
Jul/A^o M II II II 

Set/Out António Leite Ferreira 
Rodrigo Homem Carnei ro 

Nov/Dez Bernardo Ferraz Pinheiro 

1627 
Jan/Fev ? ? 
Mar/Abr Francisco de Andrade de Abreu 

António Alvares Corte;; 

Mai/Jun Manuel Botelho 
Bernardo Pereira Camelo 

Jul/Ago Justiniano da Costa Vasconcelos 
João de Freitas Faria 

Set/Out Manuel Rodrigues Cordeiro 
Jerónimo Pinheiro 

Nov/Dez Lie.do Paulo Vieira 
Manuel Homem Freire 
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" Ano 
Meses None Observações 
1628 

Jan/Fev 

Mar/Abr 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

fio v/Dez 

Francisco Carneiro de Castro 
Manuel Ferreira Pereira 

Manuel da Mota Teixeira 
Gonçalo Borges Pinto 

Manuel Rebelo 
Jerónimo de Abreu 

Lie.do Manuel Velho Freire 
Bernardo Godinho de Madureira 

Pantaieão de Passos 
António de Carvalho 

Baltasar Pinto Aranha 

* 

1631 
Jan/Fev 
(?) 

Mar/Abr 
(?) 

Gonçalo de Távora 
Lie.do Manuel Rebelo 

Manuel de Almeida 
Jerónimo de Sousa 

1633 
Jan/Fev 

Mar/Abr 

Mai/Jun 

Miguel da Costa 
João Pereira do Porto 

António Jorge Torrado 

Francisco Fernandes Nogueira 
Gaspar Rodrigues Porto 

163̂ -
Jan/Fev 

Mar/Abr 

'4ai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

Manuel de Sousa Cirne 
João de Valadares Carneiro 

Pêro Vaz Soares de Sousa 
António Leite Ferreira 

Baltasar Pinto Aranha 
António de Amaral de Albuquerque 

Pantaieão Alvo Godinho 
Jerónimo da Mota Teixeira 

Jerónimo de Sousa 
Damião Cardoso 
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Ano 
Meses 
1635 

Mar/Abr 

Set/Out 

Nov/Dez 

Î555 

Jan/Fev 

Mar/Abr 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Nov/Dez ' 
Í638 

Jan/Fev 

Mar/Abr 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

Nov/Dez 

"ÏS39 
Jan/Fev 

Mar/Abr 

Nome 

Manuel Pereira Botelho 
Pêro Carneiro da Grã 

Plácido Carneiro 
João Barreto Coelho 

Pantaleão de Beça 
Doutor Feliciano Guedes Carneiro 

João de Valadares Carneiro 
Manuel Leite Correia 

Francisco Cardoso de Madureira 
Gonçalo Correia de Lacerda 

Sebastião Pereira Leite 
António de Couros 

Lie.do Belchior de Salazar de Carvalho 

Francisco de Sousa de Mesquita 
Gonçalo.de Paiva Coelho 

Pantaleão de Figueiroa 
Inácio de Magalhães Cirne 

Gaspar Moreira de Lima 
Lucas Bezerra Cabral 

Diogo de Araújo Ferraz 
António Teixeira 

Pedro Alvares de Figueiroa 
Manuel Pinto da Costa 

Pêro Van Justren 
Capitão Baltasar Ribeiro Pimenta 

Pêro PJrto Brandão 
Lie.do Gaspar Velho de Meireles 

Baltasar Pinto Aranha 
Bento de Aguiar Caldeira 

Rui Brandão 
Luís Valadares Carneiro 
Lie.do Francisco de Matos 
Jacinto Carneiro 

Observações 

Nao pôde servir 
Não serviu porlhe 
ter morrido o Pai 
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\ 
Ano 

Meses Nome 
_ w _ ' 

Observações 
1639 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

Nov/Dez 

Bernardo Ferraz Pinheiro 
Gonçalo Correia de Lacerda 
António Lopes Cortes 
Pantaleão de Sousa 

João Carneiro Peres 
Lie.do Tome Francisco da Silva 

Paulo Ferreira 
António Ribeiro Aranha 

Manuel Gomes 
Manuel do Couto 

Não serviu 
11 11 

Morador em Vila Nova 

1640 
Jan/Fev 

Mar/Abr 

Mai/Jun 

Jul/Ago 

Set/Out 

Nov/Dez 

Faustino Pereira 
Domingos Ferreira Marinho 

Manuel Tavares 
José Rebelo 

João de Sá de Moura 
Doutor Manuel Maio de Macedo 

Frutuoso da Fonseca 
João da Fonseca 

Lie.do Manuel Ribeiro 
André Carneiro da Silva 

Pantaleão Pinto da Costa 
Baltasar de Oliveira 

Julgados inqualifiçados pelo 
Juiz de Fora 



L I S T A D O S S Í N D I C O S E S O L I C I T A D O R E S 
1257

Anos Nome 

15791587 Lie.do Manuel Alvares 

I59O Doutor Simão de Medeiros 

15901592 Lie.do Gaspar Garcês 

15921597 Lie.do Gonçalo Cardoso Nogueir 

1597 Lie.do Tomé Vaz 

1593160/» LAC. do 
Sá 

Cristóvão da Costa de 

I60íf_i622 Lie.do Nicolau Ferreira 

162316/(0 Lie.do ^altasar Tiexeira 

SOLICITADOI.ES 

158/f 1591 Gaspar Jorge 

15911597 Francisco Gonçalves Colaço 

1597 Henrique Machado 

15971599 Belchior Monteiro 

15991606 Francisco Gonçalves Colaço 

1606 henrique ■'•eme 

1607162'f João ^steves 

Gaspar Alvares 

16 24 Kanuel de ^lmada 
162/» João Fernandes 
I65O Diogo Gonçalves de Sande 
I65II638 Jerónimo da Silva 
16581640 Salvador ^essoa 

Observações 

Serviu ocasionalnente de 
Procurador da Cidade 

Pede a dimensão por rece 
ber ordens sacras 

Lemitido por ser cristão
novo 

Continuou servindo para 
alérn de l6/»0 

genro de "aspar Jorge 

fora eleito cm I603 

escrevente da Gamara.Serviu 
entre l6o8l6l2 nas ausênci
as do titular 

Serviu paa além de l6/»0 

http://solicitadoi.es
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LISTA DOS GUARDAS-MORES DA SAÛDE 

Ano Nomes Observações 

1585-1587 Gaspar de Anhaia 
Lie.do Manuel Alvares 
Filipe da Silva 

1587-1593 Gaspar de Anhaia 
Nuno Tavares 

1597 Jorge de Magalhães 
Diogo Alvares Leite 

1598(8.k) Bernardo Pereira 
Baltasar Pinto Aranha 

1598(5.12) Simão Ribeiro Pessoa 
João de Valadares Carneiro 

Julgou-se necessário au
mentar 0 número para k. 

1599(13.2) Simão Ribeiro Pessoa 
Manuel Tavares 
Baltasar Delgado de Abreu 

1599(25.8) 
e 

1600 

Diogo Alvares Leite 
Francisco Alvares de SQágoa 
Jorge Leite 

1601 Simão Ribeiro Pessoa 
Paulo Correia de Azevedo 

1603 Pantaleão Rebelo 
Pantaleão Pereira do Lago 

I606 

1607-1610 

Manuel Tavares 

Manuel Tavares 
Baltasar Pinto Aranha 
Rodrigo Homem Carneiro 

Desconhecemos 0 nome do 
companheiro 
Demitido em l607 

1612 Diogo Alvares Leite 
Simão Pereira 

1613 Simão Pereira 
Domingos do Rego 

16l*f António Leite do Amaral 
Jorge Carneiro de Anhaia 
António Homem Soares 

Homiziado 

1615 António Homem Soares 
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[ Ano 
Nomes Observações 

1616 Gaspar Coutinho 
Domingos do Rego 

1617 Domingos do Rego 
1613 Paio_Correia Pereira 

Simeao Alvo Godinho 
1619 Bernardo Ferraz Pinheiro 

Jorge Carneiro cie Anhaia 
1620 Caspar Coutinho 

D0mingos do Rego 
1621 Paulo Borges Pinto 

Cosme %anha da Rocha acumulavam com 0 ofí
cio de Vereadores 

1622 Francisco Correia Toscano 
Manuel Alvares Moutinho 

16231624 Francisco Correia i'oscano 
Timóteo Campelo da Costa 

1625 Álvaro Leite Pereira 
António Homem doares presos e suspensos pe

los Vereadores 
1626 António Homem Soares 
1627 Simão Ribeiro Pessoa 
I628 Álvaro Leite Pereira 

António aomern Soares 
16341636 João de Valadares C a r n ei r o 

António Leite Ferreira 
1638(15.6) Oonçalo Correia de Lacerda e Figueiroa 

■Luís de Valadares C a r n ei r o 

1640(3.6) Luís de Valadares Carneiro 
Manuel de Valadares Carneiro 

... 
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1ISTA DOS ALCAIDES PEQUENOS DO PORTO 

Anos Nomes Observações 

1579-1583 Teodósio Coelho 
Damião Coelho 

1583-1585 Gaspar de Cáceres 

1585-1602 
1588 

Pêro Rebelo de Abreu 
Baltasar Guedes interino 

16O3 Baltasar Guedes interinof?) 

1604-1609 
1606 

António Pinto 
Melchior Machado interino 

1610-1612 
1610 

Jorge ^oelho 
Baltasar Guedes interino 

I6l2-l6l8 Silvestre Ferros Chamorro 

1618-1621 Gonçalo de Távora Dantas 

1622-1625 
1622 

Jerónimo de Abreu 
Baltasar Vogado Folgosa 

1625-1628 Manuel Tavares 

1628-163** Manuel Botelho Pereira 

163A-I636 
1635 

António ^oelho Correia 
Mateus da Cruz interino 

1636-16^0 Domingos Cardoso Botelho 

1640 Manuel Botelho Pereira 
; 
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COPPEGEDORES E PROVEDORES DA COMARCA 

DO PORTO (1580-1640) 

Anos Nome Oficio anterior 

1578(?)-158l Licenciado Fero Machado — 

1581 - 1584 " Domingos Vaz -
158^ - 1587 " Miguel de França Moniz -

1587 - 1590 " João Homem de Vasconcelos Provedor da Comarca 
da cidade de Coimbra 

1591 - 1592 " Francisco Fernandes Ferreira Corregedor da Comarca 
da vila de Pinhel 

1592 - 1595(?) " Cristóvão da Gosta Feo Juiz de Fora da vila 
de Silves 

1597 - 1600 11 Simão do Valle Peixoto Corregedor da Comarca 
da cidade de Lamego 

I600 - 1603 Doutor Jerónimo de Teive Juiz de Fora da cidade 
da Guarda 

1603 - 1610 L. Manuel de Sequeira de Novais Corregedor da Comarca 
da cidade de Elvas 

1610 - I613 " Brás Nunes Mascarenhas -
I0I3 - 1616 " Miguel Pebelo de Castelo Provedor da cidade de 

Branco Lamego 
1616 - 1620 " Lopo Dias de Gois Provedor da cidade de 

Beja 

I62O - 1624 " Sebastião Tavares de Sousa Ouvidor dos Coutos de 
Alcobaça 

1624 - 1627 " Luis de Almada de Almeida Ouvidor de Diu e de 
Damão 

1Ó27 - I63I " Pêro Ferraz de Ilovais. Corregedor da Comarca 
da cidade de Tavira 

1632(?)-1639 " Pêro Paulo de Sousa -
1639 - 1642 Doutor Simão Ferrão de Andrade Juiz de Fora da cidad% 

de Faro 
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JUIZES DE FORA DA CIDADE DO POKTO 
(I58O  l64o) 

. A nos" Nome Ofício anterior 

j 1578  1581 Licenciado Diogo Diac Cardoso 
1581  1584 " João Gil de Abreu Juiz de Fora da vila 

de Viana da Foz do 
Lima 

1534  1588 " Fernão de Aires de Almeida .Till T r\ a Vr\r*i A > — -t J
de Évora 

1590  1591 " Gaspar Dias de Faria Juiz de Fora das ci
dades de Miranda e 
Lamego 

1591  1593 " Jácome Ribeiro de Leiva 

1593  1597 " Cristóvão Machado de Miranda Juiz de Fora da cida
de de Lagos 

1598  1601(?) Doutor Rui Lourenço Juiz de Fora da vila 
de Setúbal 

1601  I603 T do ,., 
L. Francisco do Vale Proença 

1603  1607C?) " Diogo Vaz de Sequeira 

1607  1612 " Rodrigo da Câmara 

1612  1615 " Luis Touro Godinho Juiz de Fora da cida
de de Beja 

1615  1619 " Andrá Cerqueira Botelho 

1620  1623 " Jorge da Silva Mascarenhas 

1623  1627 " Manuel Alvares de Abreu Juiz de Fora da vila 
de Alcácer 

1627  1627 Simão Francisco Monterroio Juiz de Fora da vila 
de MontemoroVelho 

1628  1630(?) " Pêro Garcia Penalvo Juiz de Fora da vila 
de Estremoz 

I632 •  1635 " Pascoal Nunes Lobato 

16 36 .  1638 ■ " Sebastião de Abreu Serrão 
(interino) 

Juiz de Fora da vila 
de Monção 

16 38  1641 " Francisco de Faria Juiz de Fora da vila 
de Niza 



JUIZES DE FORA DOS ÓRFÃOS DA CIDADE 
DO POETO (158o -1640) 

Anos Home Ofício anterior 

1578 - 15S4(?) Licenciado Duarte de Almeida -

1584 - 1588 " Luís Coelho Juiz dos Órfãos da Tor
re de Moncorvo 

1568 - 1593 " Luís Alvares ne Sande Juiz de Fora dos ór
fãos da cidade de Elvas 

1593 - 1597 " Miguel F.ebelo Castelo Branco Juiz de Fora da vila de 
Guimarães 

1598 - 1598 " António de Faria 

1598 - 1600 " João Freire de Andrade Juiz de Fora da cid .de 
de Leiria 

1601 - 1606 " Sebastião Pinto Lobo Ouvidor da vila de Ca
beceiras de Basto 

I606 - I607 Bacharel Lopo de Barros Juiz de Fora da vila de 
Fronteira 

1607 - 1610 Doutor Paulo da Silva -

1610 - 1612 L. Paulo do Souro Juiz de Fora da vila de 
Estremoz 

I613 - 1617 " João Lobato de Abi eu Juiz de Fora da cidade 
de Lagos 

1617 - 1620 " Francisco da Cunha Juiz de Fora dos ór
fãos da cidade de Beja 

1621 - 1624 Bacharel Simão da Fonseca Freire Juiz de Fora da vila de 
Tomar 

1624 - I628 L.u< Agostinho de Brito Couceiro -

1623 - 1633(?) " António Gomes Ribeiro Juiz dos órfãos da ci
dade de Lisboa 

16 34 - 1641 " Sebastião de Abreu Serrão Juiz de Fora da vila de 
Monção 

Todos, sem excepção, serviram de Juiz de Fora (e alguns de Corre
gedor) nas faltas e impedimento dos titulares. 
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LISTA DOS INTÉRPRETES ESTRANGEIROS (l6l4-l6'fO) 

De lingua francesa 

Joanes de Merene 
Claudio Quenejare(?) 
Estêvão Prévost ( ou Nunes Prévost) 
João Charron 
Estêvão Farim 

De língua inglesa 

Henrique da Costa 
Thomas Hall 
Gonçalo do Valle 
Francisco de Celriquo 
Richart Guilherme 

De língua flamenga 

Pêro Correia 
D^ogo Timão 
Andreas Bayart 
Gueterres Ferreira 
Pedro Framengo 

De língua flamenga e alemã 

Pedro von Astrat 
Lourenço Loremque 
António Lionardo 

FONTE: AHHP,Livros de Vereações 
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Lista dor, homens de negócio obrigados a emprestar dinheiro 
para o soldo dos militares (lr>8^) 

Gonçalo Munes 80$000 reis 
António Fernandes,o Seco 'lOltOOO 
Ambrósio Cantilho 1C0$000 
Pêro Dias da Gosta '+0$000 
Jácome Fernandes, seu genro 60$000 
Gabriel Alvares 'tOftOOO 
Anrique Fernandes de Pina ífOíOOO 
António Rodrigues de Flandres 30R000 
João de Vilar ifO$000 
Manuel Guterres '+01Î-000 
Manuel Cardoso ' *f0$000 
Jorge Dias ^0$000 
João da Rua 80$000 
Vicente Rodrigues SoífOOO 
Lopo Nunes Vitória '+01Î000 
Manuel Bemtalhado 60Í000 

FONTE: AÍIMP, LV 26, fis. 357v.-358 

Lista de marseiros obrigados a possuir pólvora (1625) 

Diogo Timão 5 quintais 
Matias Balão 5 " 
Pedro Framengo 2 " 
Tornas dal 1 arroba 
Simão Rogel '1 quintais 
João dermiques 5 " 
Manuel Varela ? arrobas 
João Lopes Duarte 1 quintal 
Gaspar deAlmeida . meio " 
João Moreira 2 arrobas 
António Fernandes 1 " 
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Pero Francisco e sogra 
Andre Ferreira 
Francisco Rodrigues 
Manuel da Silva, sobrinho de Isabel de 

Almeida 
Domingos de Sousa 
Isabel, criada da tendeira Maria Nunes 
Maria, criada de Inês Pereira 
Francisco de Cáceres 
Cristóvão Rodrigues 
Miguel Lopes Vitória 
Arnão Eiral 
António de Almeida Campanhãa 
António Moreira 
Jácome da Costa 
António André de Barros 
Jacinto André de Barros 
Salvador Pereira 
Miguel Fernandes Beato 
Gonçalo Marques 
Pêro Correia 
Filha de Jorge Nunes 
Filha de Marcos Fernandes 
Helena de Resende 
Simão Soares 
Vitória Fernandes 
Francisca Mendes 

FONTE: AHMP, LV 43. fis. 207-209, 217-218, 221-221v. ,2^3-2^. 

Mercadores encarregados do f inanciamento das armas 
(1625) 

1 arroba 
1 ti 

meia arroba 

2 arrobas 
8 arráteis 
meia arroba 

ii tt 

8 quintais 
10 tt 

6 it 

k it 

9 arrobas 
6 M 

if n 

k M 

k II 

k II 

h M 

k II 

h M 

2 II 

1 II 

k II 

2 II 

k II 

5 II 

Pantaleao de Passos 
Daniel de la Pedra 



Ant6;l io do Carva l ho 
João Henri nues 
Dor.iin ;";o : ; Pc re i r a 
Ant6nio Lopes Gorte.'î 
Gaspar 'le Cousa 
Francisco Toixoira, cerceiro 
Miguel ^odri -ucs 
Manuel Vaz 
lia n 1i e 1 A1 v n r e s í" n ri d c 
J o r r o F e r n a n d e s 

Manuel F r a n c i s c o , c e r t e i r o 
Tornas Bubi 
Gonçalo Ferroirn Cabeça 
Simão !»n;cl 
Cristóvão '.'odri'iK.'n 
Bento Nogueira 
DÍ0130 Timão 
Pêro Podri ;ucs Bueno 
António Pinto 
Gonçalo Ferreira, mercador de vinho 
Gonçalo Ferrei.ra, merca.!or rio panos 
António Alvare.s Cortes 
Pedro Van Justren 
Francir-co Pibeiro 
António Bra^, Carvalho 
Otto Eldres 
Matias Balon 
Afonso Cardoso 
António Vaz cie Gusmão 
Nicolau Pires 
Gonçalo Lopes Vila Flor 
António Fernandes Palha 
Francisco de Cáceres 
Rodrigo António Bravo 
Sebastião Pacheco 
Miguel Dias Santiago 
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Oonçalo Pacheco 
Domingos Soares 
Diogo Mendes 
Filipe Cardoso 
Afonso de Araújo 
António Ferreira Caranona 

FONTE: AHIIP, T.. Has FortificacSes, fis. 313; L. de Próprias nQ k7, 

fis. if7vif8 

Lista de marseiros obrigados a possuir pólvora e chumbo 
(1639) 

João Moreira 
Domingos de Sousa 
Isabel Fernandes,viuva 
Miguel Fernandes 
Pêro Francisco 
Gaspar Pimenta 
Pantaleão de Almeida 
António André 
0 Beato 
Gaspar de Almeida 
Francisco Varela 
Bartolomeu Dias 
Isabel de Almeida 
António Moreira 
Helena de Resende 
Mónica da Cruz 
Manuel Duarte 
António Nogueira 
Manuel Dias 
Inácio Vieira 

■pólvora chumbo 

k arrobas 2 arrobas 

1 arroba 
2 

2 II 

meia II 

2 II 

k II 

meia M 

1 II 

k II 

k 1» 

h II 

k II 

6 II 

10 II 

h II 

8 II 

2 II 

8 II 

k II 

k II 

k II 

h a r robas 
k it 

if- 11 

if 11 

if n 

6 11 

3 M 

if H 

-

if a r robas 
2 11 

2 n 

3 n 
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pólvora chumbo 

Francisco Fernandes Couto 
Manuel Gomes 
Francisco Fernandes Lara 
António Diogo 
Gonçalo r;odri";uen Marques 
Domingos Pereira 
Francisco Moreira 
Manuel Kesende 
Jacinto André 
António Rodrigues 
Diogo Leitão 
Manuel de Araújo 

3 arrobas 2 arrobas 
1 
6 » k » 

6 " 3 " 
k » 

meia arroba 
H H 

H H 

? H 

FONTE: AHKP, LV 48. fis. 109-110vt 1Ô2-16?. 
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