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Resumo 

 

 

Palavras-chave:- Ceuta, Carta de Quitação e Abastecimento 

  

Esta dissertação de mestrado estudao que ia do Continente para Ceuta, através do 

análise da carta de quitação a Gonçalo Pacheco (Tesoureiro das Coisas de Ceuta) de 

1453 e 1454, carta esta datada de 1456. Verificou-se que Ceuta era um território que 

pouco tinha que dar a Portugal e que além disso só trouxe prejuízo, como se poderá 

nesta dissertação observar: até que ponto Ceuta era o “Sorvedouro de Portugal”, 

gastandoos parcos recursos materiais e físicos que Portugal dispensava, apesar dos 

protestos das várias cidades portuguesas e da população, em especial nas cortes. 
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Abstract 

 

Keywords: Ceuta, discharge lettere, Supply 

 

 

This master's dissertation concentrates on the study of everything that went from 

Portugal to Ceuta, through the analysis of a letter of discharge to Gonçalo Pacheco 

(Treasurer of Ceuta) in 1453 and 1454, letter that was written in 1456. It would become 

clear, in time, that Ceuta was a territory that almost to give to Portugal- and that, 

moreover, it only resulted in severed losses, as can be seen in this dissertation:- how 

much Ceuta was a money vortexfor Portugal, spending the material and physical 

resources that Portugal did not haveanddespite the protests of the various Portuguese 

cities and of  the general population, especially the Portuguese medieval Parliament, the 

“Cortes”.  
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Glossário 

Para entender algumas expressões de material que ia para Ceuta
1
: 

 

Aduelas- Arcos de Pipas 

 

Avargas- são armadilhas exclusivamente para a pesca do sável nos rios 

 

Côvados- unidade de medida de comprimento 

 

Esteiras- pequenas toalhas de palha ou esparto 

 

Fanga- unidade de medida de volume que equivale a 4 alqueires 

 

Feixes de Arcos-unidade de medida 

 

Liaças e Braças de Vimes-material para fazer cestos  

 

Novelos de palombar-Fio grosso para a tralha das velas 

 

Panal-género de tábuas onde se guardam as mós de moinhos de cereais 

 

Suã de Carne ( assuã)- parte inferior do lombo de porco 

 

Seirões- cestas grandes 

 

Setia-tipo de prego de arame 

 

                                                             
1
VITERBO, Joaquim de Santa Rosa de, Frei - Elucidario das palavras, termos e frases que em Portugal 

antigamente se usaram. edição crítica por Mário Fiúza . Lisboa : Livraria Civilização, 1983-1984. 
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Tavola-mesa 

 

Tigelhos-tigelas Grandes 

 

Tomento-espécie de linho (estopa grossas) para calafetar 
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Introdução 

 

O objeto de estudo desta dissertação é o abastecimento de Ceuta segundo a Carta de 

Quitação de 1453 e 1454 a Gonçalo Pacheco, datada no ano de 1456. Ceuta foi um dos 

locais mais pujantes e ao mesmo tempo dos que mais desiludiu. Toda a ânsia da sua 

conquista diluiu-se a partir da “década” de 30 e 40, e ainda mais com o desastre de 

Tânger, a morte prematura de D. Duarte, a menoridade de D. Afonso V e, no fim, a 

batalha de Alfarrobeira. Depois de tudo isto e com a maioridade de D. Afonso V, o 

Norte de África ganhou novamente fôlego e esta carta de quitação, aqui estudada, é 

testemunha disso revelando talvez quão despesista o reino português foi. 

Esta dissertação visa compreender melhor as finanças do século XV, contribuindo 

para uma interpretação mais pormenorizada do que se gastou, neste período, de Portugal 

para Ceuta. A razão do “ano” de 1453 e 1454, prende-se com a importância que D. 

Afonso V dá aocontinente africano, retomandoo programa de conquistas. Esta carta de 

quitação a Gonçalo Pacheco, verifica a situação de tudo o que ia de Lisboa para Ceuta. 

Como disse, Ceuta era um possível “sumidouro” do Reino Português, e daí esta carta de 

quitação ter uma grande importância. Mais à frente irei analisar um artigo de Natália 

Maria Antónia que afirma que Ceuta só trouxe prejuízos para o reino Português e que, 

depois de se verificar que já não servia para as ambições portuguesas, continuou-se a 

sustentá-la. 

No dicionário de História de Portugal
2
 uma Carta de Quitação é “um documento 

comprovativo da entrega de dinheiro ou objetos- os mais variados-recebidos em nome 

de outrem do pagamento de uma dívida ou salário, da restituição de haveres 

emprestados, etc. Desempenhava uma função idêntica à dos atuais recibos. Pela carta de 

quitação, a entidade outorgante- que podia ser o rei, um grande senhor ou simples 

particular- “dava por quite e livre para todo o sempre” tanto aquele a quem se dirigia 

                                                             
2
GONÇALVES, Iria - Carta de Quitação,in Dicionário de História de Portugal,dir.Joel Serrão, Iniciativas 

Editoriais, Lisboa, 1971, 3ºVolume, p.530. 
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como todos os seus herdeiros e sucessores, obrigando-se, por si e por seus bens, a não 

exigir de novo os haveres restituídos ou de que tinham sido prestadas boas contas. 

Particularmente interessantes são as cartas de quitação passadas pelo rei aos seus 

funcionários. Nelas se discrimina, com toda a minúcia, as quantias, em dinheiro ou em 

produtos, recebidas pelos oficiais régios, acrescentando-se muitas vezes, quando os 

funcionários tinham ordem para o fazer, e em que é que essas mesmas quantias foram 

gastas. Isto faz com que semelhantes documentos se tornem do mais alto valor para o 

estudo da história económica e administrativa. 

Como se pode ver uma carta de quitação é de uma extrema importância pois é um 

documento que comprova a aquisição dos mais variados bens e serviços, desde géneros 

alimentícios, a vestuário e artefactos.  

Em estudos recentes de Rodrigo Domínguez sobre as cartas de quitação nesta 

segunda metade do século XV, conclui-se que por exemplo nos almoxarifados 

arrecadavam-se grandes quantias em feiras locais, em especial as de Viseu e Trancoso, 

rendimentos esses que estão totalmente descriminados nas diversas cartas de quitação 

transcritas nessa dissertação. Além disso, está também em estudo não só o que ia para 

Ceuta, mas também o quão dispendioso era levar homens e mercadorias para lá, 

recordando-se as várias queixas em cortes, especialmente no Entre-Douro e Minho, 

acerca dos recrutados(estes locais ficavam com pessoas a menos) e a cobrança excessiva 

dos 10 reais de Ceuta a pessoas de baixos rendimentos, mulheres e homens viúvos e 

deficientes. 

A construção desta dissertação seguirá 4 pontos: o Ponto 1,a conquista de Ceuta 

(qual as motivações e causas); o ponto 2 prender-se-á com o quotidiano em Ceuta, ou 

seja, como se lá vivia, trabalhava e comercializava; o ponto 3 analisa se Ceuta foi o 

sumidouro de Portugal, e o último ponto com a análise da Carta de Quitação a Gonçalo 

Pacheco. 
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Apreciação crítica da bibliografia 

Começando pela fonte principal registo os Documentos das chancelarias reais 

anteriores a 1531 relativos a Marrocos, publicado por Pedro de Azevedo
3
.  No último 

ponto será descriminada e analisada. Seguidamente, aponto a dissertação de mestrado 

de José Miguel Mesquita
4
-O abastecimento alimentar de Ceuta. Esta dissertação aborda 

o tema entre 1415 e 1458, período que faz parte do meu estudo, ou seja, meados do 

século XV. 

Sobre Ceuta indico as obras de Isabel Drummond Braga e Paulo Drummond 

Braga, Ceuta Portuguesa, em que estuda a conquista de Ceuta, o quotidiano, a 

sociedade e a alimentação.
5
 Foi-me útil o livro de Luís Miguel Duarte,Ceuta 1415

6
, para 

tentar não só contextualizar mas também entender as causas da tomada de Ceuta e as 

suas ambições. A par desta obra, veja-se outra de João Gouveia Monteiro, A conquista 

de Ceuta
7
.  Saliento uma pequena obra de João Marinho dos Santos,Ceuta não foi 

conquista mas começo dela, em que o autor parte desta afirmação feita por Zurara na 

Crónica da Tomada de Ceuta e, vai discorrendo sobre a importância de Ceuta nas 

conquistas africanas
8
. Utilizei ainda a Nova História Militar de Portugal

9
, para perceber 

como a conquista de Ceuta se enquandra nas ambições militares portuguesas. Já falei 

                                                             
3
Documentos das chancelarias reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, ed. de Pedro de Azevedo. - 

Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1915-1934. – vol.2. p.669 a 709. 
4
MESQUITA, José Miguel Zenhas - O abastecimento alimentar de Ceuta, 1415-1458. Porto: [Edição do 

Autor], 2017. 
5
BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drummond; BRAGA, Paulo Drummond- Ceuta portuguesa: 1415-1656. 

Ceuta: Instituto de Estudios Ceutíes, 1998. ISBN 84-920975-4-X. 
6DUARTE, Luís Miguel - Ceuta 1415. Lisboa: Livros Horizonte, 2015. ISBN 978-972-24-1798-3. 
7
MONTEIRO, João Gouveia - 1415 a conquista de Ceuta: o relato empolgante da última grande vitória 

de D. João I. 2ª ed . Barcarena: Letras & Diálogos, 2015. ISBN 978-989-8818-04-1. 
8SANTOS, João Marinho dos - Ceuta não foi conquista, mas começo dela. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2017. ISBN 978-989-26-1396-3. ISBN 978-989-26-1397-0. 
9
DUARTE, Luís Miguel-“A marinha de guerra portuguesa”, in Nova história militar de Portugal. Lisboa: 

Círculo de Leitores, 2003-2004. 1º vol.: coord. José Mattoso ; autores Mário Jorge Barroca, Luís Miguel 

Duarte, João Gouveia Monteiro.-2003.-487 p.-ISBN 972-42-3075-9, p.289-318. 
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num artigo de Natália Maria Antónia
10

, que debate como Ceuta sefoi paulatinamente 

tornando um prejuízo enorme para Portugal. 

Por último, relativamente às queixas em cortee da população do reino (do 

livroAs Cortes Medievais  Portuguesasde Armindo Sousa
11

)só encontrei 5 registos que 

têm que ver com Ceuta, e só duas dizem respeito à isenção dos Dez Reais de Ceuta. 

 

 

 

 

 

                                                             
10

ANTÓNIA, Natália Maria- “Ceuta: muy bom sumydoiro de gente de uossa terra e darmas e de 

dinheiro. Cadernos do Arquivo Municipal [online]. 2015, vol.ser2, n.4 [consultado a 4 de Fevereiro), 

pp.125-152. Disponível em: 

<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S218331762015000200007&lng=pt&nrm=

iso>. ISSN 2183-3176. 
11

SOUSA, Armindo de - As cortes medievais portuguesas: 1385-1490. Porto: INIC, 1990. ISBN 972-

667-132-9 (2vols.). 
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Capítulo 1 – Porquê Ceuta-? 

 

1.1. Que cidade é Ceuta? 

Antes de avançar, gostava de deixar um resumo cómodo da história de Ceuta e da 

conquista portuguesa extraídodo Dicionário de História de Portugal
12

:“É uma cidade 

espanhola situada em Marrocos, na costa sul do estreito de Gibraltar. Ocupada 

sucessivamente pelos Fenícios e pelos Cartagineses, depois pelos Romanos, pelos 

Vândalos e pelos Bizantinos.Ceuta entra na história de Portugal quando D. João I se 

apoderou dela, a 21 de agosto de 1415, à frente de uma poderoso exército. A 

importância atribuída à operação é atestada pelo cuidado com que ela foi preparada. A 

frota abandonou Lisboa a 25 de julho de 1415, dia de Santiago“. Todo o Portugal havia 

embarcado: o próprio D. João I, os filhos D. Duarte, D. Pedro, e D. Henrique e o velho 

condestável Nuno Álvares Pereira. Fez-se escala em Lagos e, apósvários incidentes, a 

frota achou-se reunida diante de Ceuta, que foi conquistada a 21 de agosto de 1415. 

Após alguma controvérsia, o rei nomeou governador D. Pedro de Meneses, a quem 

deixou uma guarnição de 2500 homens de elite. O resto da armada, com o soberano, os 

infantes e o condestável, partiu para Portugal a 2 de setembro de 1415. Os marroquinos 

não aceitaram facilmente a perda de Ceuta. Atacaram-na em 1418. A partir daqui, Ceuta 

andou titubeante nas mãos dos Portugues, conseguindo estabilizar a partir da década de 

1440. 

Este território para a mitologia grega sobre o estreito de Gibraltar: Gilbraltar e 

Ceuta são as “duas colunas de Hércules”. Ceuta é mais um auxílio de Gibraltar para o 

acesso ao Norte de África. 

No século XV Ceuta já não tinha o mesmo fulgor comercial e de recursos (com 

destaque para os culturais e religiosos, bem como os arquitetónicos), passando apenas a 

                                                             
12

RICARD, Robert – “Ceuta”, in Dicionário de História de Portugal,dir.Joel Serrão, Iniciativas 

Editoriais, Lisbaoa, 1971, 1º Volume, p.558. 
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porto comercial de importância decrescente. Ceuta era também um refúgio para os 

corsários. 

José Miguel Mesquita diz-nos que o clima era semelhante ao do reino de 

Portugal. Em termos de agricultura planta-se banana e produz-se açúcar; destaque ainda 

para a pesca, importantíssima, e para a ganadaria, pois criava-se gado bovino e caprino. 

No entanto, Ceuta nunca conseguiu ser autossuficiente em trigo, importando-o. Sabe-se 

da existência da Casa de Ceuta, armazém que centralizava e armazenava os produtos de 

que a cidade necessitava, e que seriam transportados para lá: essa Casa ter-se-á 

transformado em pouco tempo em uma espécie de sede da administração de Ceuta, com 

os seus arquivos, de contas e correspondência, os seus oficiais, os tanoeiros que só 

trabalhavam para a praça africana. Os campos ao redor da cidade, até às atalaias de 

vigias, vão começando a ser cultivados com uma nova ocupação económica do solo 

para as herdades de pão, vinhas, currais e criação de gado, que nunca foi significativo. 

Quanto à política portuguesa de Marrocos, este projeto foi militar e não 

económico, pois tornou-se uma base para a guerra de guerrilha e para o corso português. 

Em termos demográficos, os investigadores locais, com base em argumentos 

respeitáveis, propuseram a cifra de 28.000 habitantes, em 1415. Após a sua conquista, a 

população cristã que passou a residir começou porser basicamente militar, rondando os 

3.000 homens. José Miguel Mesquita, louvando-seem Iria Gonçalves, afirma que 

alimentação era sobretudo à base de fruta derivadas“ das capacidades produtivas do 

espaço”. 

A alimentação em Marrocos começou por ser parecida com a de Portugal, até 

por razões culturais (os soldados gostam de comer o que comiam em suas casas), ou 

seja, pão de trigo e centeio, vinho e várias qualidades de carne e de peixe.
13

 

As refeições eram feitas segundo as normas portuguesas. O clima que os 

portugueses encontraram em Ceuta favoreceu o consumo de alimentos produzidos ao 

calor. como as frutas secas. 

Em situação de cerco a dieta mudava, o gado era recolhido dentro da cidade e os 

produtos essenciais eram guardados em armazém. No dia-a-dia, a base da alimentação 

                                                             
13

MESQUITA, José Miguel Zenhas - O abastecimento alimentar de Ceuta, 1415-1458. Porto: [Edição do 

Autor],p.27. 
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seria um caldo com sebo ou toucinho, e tudo o que lhes pudesse acrescentar, caldo este 

que era acompanhado por vinho. 

A fruta era fácil de apanhar. Comia-se figos, amêndoas, passas, pêssegos, 

citrinos e ameixas. D. Pedro de Menezes comia pão branco, os besteiros e homiziados 

comiam pão de segunda qualidade. As distinções sociais não se modificavam em 

Marrocos, como se compreende. Em suma, a alimentação dos portugueses em Marrocos 

não parece ter sofrido grande alteração. O consumo de biscoito, é aumentado já que se 

utiliza bastante no abastecimento das armadas.  

 

1.2. Os responsáveis pelo provimento de Ceuta 

O reino era a principal fonte do abastecimento de Ceuta. D. João I entregou bem 

cedo a defesa e o governo de Ceuta ao Infante D. Henrique. Embora não fosse ele, 

pessoalmente, a ocupar-se do envio de produtos alimentares para Ceuta, pode-se ver nas 

cartas de quitação a sua intervenção junto de homens da sua confiança para administar 

esse abastecimento. Em 1453, por exemplo, enquanto os Turcos ocupavam 

Constantinopla, Gonçalo Pacheco recebeu em Lisboa o pão destinado a Ceuta. O Infante 

tinha infinitos modos de financiar a manutenção da cidade e da sua guarnição, incluindo 

os menos conhecidos, os direitos sobre as avargas para a pesca dosável no rio Tejo. 

Em 1441, estas avargas continuavam a ser motivo de disputas. O povo de 

Santarém queixava-se em cortes que nesta pesca os sáveis eram todos desviados pelas 

armadilhas que existiam para abastecer Ceuta e pouco ou nada restava à população 

local. A governação do Infante prolongou-se até meados do século XV, passando depois 

para a Coroa. 

Existiam obrigações legais para que todos recebessem o seu soldo e mantimento, 

bem como cartas de quitação, com imensas informações, nomeadamente as quantias em 

cereal e em dinheiro a serem entregues àqueles que iam para Ceuta. 

Existiam ainda, como instituições e cargos ligados ao abastecimento, 

administração e defesa da cidade; a Vedoria de Ceuta, os Contadores de Ceuta, o 

Escrivão da Fazenda de Ceuta, o Escrivão dos Contos, o Porteiro dos Contos e o “fiel” 

da Casa de Ceuta. Apesar de a governação de Ceuta ter sido entregue ao Infante, o 
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encarregado da administração local era de nomeação régia: por exemplo Álvaro Ferreira 

(escudeiro de D. Henrique), que a pedido deste foi nomeado Almoxarife de Ceuta. 

 

1.3. A importância de Ceuta 

Como já se disse anteriormente D. João I, logo após a conquista de Ceuta, 

nomeou o infante D. Henrique, administrador das coisas de Ceuta. De início não foi 

fácil apoiar a governação de D. Pedro e dos seus sucessores: veja-se por exemplo
14

uma 

avença que o Inafante D. Henrique celebrou e depois D. Afonso V confirmou, para 

pagar ao Conde de Arraiolos, uma quantia que rondava os 2.251.774 reais brancos, 

pagos em prestações durante 20 anos, uma dívida de 1451. Este é apenas um exemplo 

de como uma administração à distância, dependente da ida e vinda dos seus emissários, 

tinha dificuldade.Para além disso, pesava fortemente na contabilidade da fazenda 

pública de Portugal. Ao longo do século XV, várias receitas foram sendo desviadaspara 

Ceuta; impostos como o dos “ferreiros de Ceuta” , os “10 reais de Ceuta” e algumas “ 

rendas das Ordens Militares”. Segundo Peter Russel, D. Duarte ter-se-ia queixando ao 

Vaticano,  em 1437, de que Ceuta custava 28.500 ducados por ano. 

Além destes impostos, o Rei ia mais longe e recorria ao pedidos e empréstimos em 

Cortes. No entanto, e como Iria Gonçalves sublinha na sua obra sobre pedidos e 

empréstimos
15

, estes pedidos não podiam ser lançados sem consentimento do povo. 

Em suma, Ceuta segundo João Marinho dos Santos, serviu praticamente de campo 

de ensaio de um modelo governativo e adminstrativo ultramarino que pode ter dado 

mote para, durante o século XV, atacar, povoar e manter várias peças em Marrocos. 
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SANTOS, João Marinho dos - Ceuta não foi conquista, mas começo dela. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2017. ISBN 978-989-26-1396-3. ISBN 978-989-26-1397-0.p.106. 
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GONÇALVES, Iria-Pedidos e empréstimos públicos em Portugal durante a idade média, Lisboa, 

Centro de Estudos Fiscais da Direção Geral das Contribuições e Impostos, 1964. 
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Capítulo 2 –Ceuta Portuguesa 

 

2.1.Dentro de Ceuta 

 Através de um texto árabe, escrito em 1422 um morador de seu nome 

Mohâmede Bem Alcácime,vemos uma cidade rica e com muitas atividades, muitas 

mesquitas. Ceuta teria por volta de 250 ruas com casas e palácios. Dentro e fora da 

praça havia 13 cemitérios. Além disso, esta cidade tinha uma grande atividade 

comercial e 24.000 estabelecimentos comerciais (um número visimente exagerado; 

daria quase uma loja por habitante). Havia locais dedicados a certos produtos como os 

alimentares, objetos de cobre, também perfumes e artigos de drogaria. Ceuta era 

defendida por longas e complexas muralhas e quatro fossos. A principal porta era a 

Porta Nova. A segurança era ainda reforçada por 18 fortes situados em redor da cidade.  

Quanto à produção, a pesca era abundante, bem como a agricultura, que era 

variada, em especial a fruta (figos, maçãs, pêssegos, marmelos, romãs, amêndoas, 

nozes, avelãs, damascos, ameixas, peras, amoras, cerejas, limões e laranjas).  

Na verdade, talvez  a vivência em Ceuta não fosse radicalmente diferente da de 

Portugal. Além da fruta, a alimentação localincluía carne (vaca, carneiro, porco, perdiz, 

codorniz, pombo e coelho), peixe (sardinha, pescada, peixe seco) e legumes. O pão seria 

feito de trigo, aveia, centeio, milho maiz. A bebida favorita era o vinho que ia do 

Algarve, e a aguardente produzida localmente. Isto já durante a ocupação portuguesa, é 

claro, já que o consumo de álcool era um problema complexo para os muçulmanos. 

Segundo José Miguel Mesquita, a Casa de Ceuta foi criada logo após a 

conquista. Foram concentrados recursos financeiros e logísticos para o abastecimento da 

cidade e das armadas que navegavam na costa africana. Estava sediada em Lisboa, e  

tinha o poder, como instituição, de cobrar e receber rendas dos impostos destinados a 

Ceuta. 

Para o transporte dos produtos para Ceuta sabe-se que existia uma verdadeira 

carreira, da qual fazia parte, por exemplo, uma barca chamada Santa Maria de África. 
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Fizeram-se ouvir queixas em cortes contra o constrangimento de navios e de preços 

pagos pelo cereal comprado aos habitantes do norte do país. 

Quanto ao vestuário, tal como em Portugal, era variado: camisas, calças, saias, 

capas, mantos e calções feitos em tecidos de lã, linho, algodão e seda. Na carta de 

quitação aqui analisada, pode-se ver que quase todos estes produtos iam de Lisboa para 

Ceuta, para que o quotidiano fosse vivido tranquilamente e não muito diferente do 

continente. 

A saúde da população era má devido à alimentação desiquilibrada e com falta de 

vitaminas. O calendário era marcado por festas religiosas: em diversos templos como a 

Sé, onde antes era a mesquita principal), ea Igreja de Santa Maria de África, festejam-se 

o São Sebastião, Santo António, Nossa Senhora do Vale, Vera Cruz, São Pedro, São 

Simão, Santo Amaro, Santo António do Tojal e Santa Catarina. Celebravam-se também 

as festas do Corpo de Deus, a Páscoa e o Natal. Nos tempos livres caçava-se, jogava-se 

ao jogo da pela, cartas, dados e xadrez, passeava-se, tocava-se música, lia-se e assistia-

se a touradas. 

 

2.2 Os cercos a Ceuta e a sua manutenção 

Durante a maior parte do tempo, uma das maiores dificuldades sentidas pelos 

portugueses no Norte de África decorria da falta de cavalos, aos quais estavam 

habituados e afeiçoados, que eram absolutamente essenciais para muitas operações 

miliatres, e que raramente parecem ter sido em número superior a poucas dezenas.  

2.2.1. Ajudar namanutenção da praça 

A comarca de Entre Douro e Minho foi obrigada a comparticipar no esforço de 

guerra em Marrocos, pagando o imposto dos“10 reais para Ceuta”. Por exemplo, os 

procuradores de Braga queixavam-se de que o Anadel-Mor (Afonso Furtado) andava a 

apurar besteiros para recrutá-los para Ceuta. Além disso, no Portoqueixavavam-sede 

que os mais necessitados como os “entrevados, cabaneiros, mancos, cegos e os pobres” 

eram forçados a pagar os 10 reais de Ceuta sem terem condições para o fazer e também 

protestavam com o recrutamento excessivo de besteiros. 
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O clero foi desde cedo chamado a comparticipar nas despesas com o Norte de 

África. Outro grupo importante o dos Judeus, foi igualmente obrigado a contribuir pelo 

seu presumido poderio financeiro. Por exemplo, Afonso Martins, que era escudeiro e 

criado de D. Duarte e que fora recebedor do almoxarifado da Guarda em 1437, foi dado 

por quite dos 3500 reais que os judeus desse almoxarifado tinham pago para os 

ferreiros de Ceuta. Numa carta de quitação mais tardia a Gonçalo Pacheco, este foi 

dado por quite de 1787 reais recebidos da comuna dos judeus de Alenquer. A grande 

contribuição dos judeus residentes em Portugal foi mesmo para sustentar o trabalho de 

um corpo especializado de ferreiros que travalhava em permanência e exclusivamente 

para Ceuta.  

Para a mobilização de homens para Ceuta havia um apontador que registava 

tudo. Um desles foi Fernão Álvares de Moura, escudeiro da Casa do Infante. Pelo seu 

ofício recebia 200 reais brancos por mês, para além do soldo e mantimento. A Ceuta 

portuguesa acabou por ser uma placa giratória de gente que para ali ia obrigada e que, 

logo que podia, regressava à sua terra. Quando os fidalgos iam a Ceuta não iam 

sozinhos, fazendo-se acompanhar por vezes de vastas comitivas. Só um exemplo, 

extraído de uma carta de quitação passada por D. Afonso V a Gonçalo Pacheco em 

1454, e que conta o pagamento feito a Álvaro de Sousa, mordomo-mor e membro do 

Conselho do Rei, relativo ao soldo e mantimento adiantados de 3 meses para ele, para 

12 escudeiros, para 1 pajem, para 40 besteiros, para 6 moços, para 2 mancebos e para 15 

cavalos que consigo levou a Ceuta (um total de 62 homens e 15 montadas). Além disso, 

estas comitivas em muitos casos eram asseguradas por gente comum, retirada da 

lavoura ou dos mesteres, e reforçada por pessoas em conflito com a justiça. 

Em Portugal havia muitas pessoas que não queriam servir em Ceuta, porque era 

muito longe,porque era perigoso, porque não podiam abandonar os seus lares, ou por 

todos estes motivos combinados. No entanto, a Coroa dava benesses aquem servisse 

bem em Ceuta, através de tenças, de cartas de perdão ou de aposentação antes do limite 

de idade com todas as honras e privilégios. Muitos dessas benesses são descritas, 

alegando-se que se serviu com muito empenho e sacrifício em Ceuta, e por issomuitos 

homens pedem cartas de aposentação porserem velhos, doentes ou já incapazes; e outros 
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pediam cartas de perdão porque, apesar de terem cometidos delitos graves, serviram em 

Ceuta. 

 

2.3. O abastecimento para Ceuta 

Desde a sua conquista foi sempre necessário alimentar as gentes que ficaram na 

cidade. Segundo João Gouveia Monteiro, em 1419 o Papa Martinho V concedeu a 

Portugal a Bula Decens esse videtur, que permitia a Portugal comprar nos reinos 

ibéricos  e da cristandade cavalos, armas, víveres e outros bens necessários para colocar 

em Ceuta. E já vimos que outra bula abria uma exceção e autorizava o comércio (em 

princípio proibidíssimo), entre cristãos de Ceuta e muçulmanos à volta, mas que estes 

nunca se mostraram interessados nele. No entanto, parece que estes sítios não eram 

suficientes, para o abastecimento, pois a Coroa continuava a explorar o Entre Douro e 

Minho para enviar homens e produtos para Ceuta. Atendendo a isto, acresce a 

reclamação apresentada pelos procuradores do Porto nas cortes de Lisboa, para que 

mande o rei pagar à população as armas, o pão, vinho, carne, louças, madeiras e outras 

coisas que foram para Ceuta. E como aqui as pessoas precisavam antes mais de comer, 

requisitou-se os mantimentos no Porto eem Lisboa. Um pormenor importante é que o 

alimento que embarcou mais foi o biscoito (pão cozido pelo menos duas vezes para ficar 

bem seco e resistir à humidade). Contudo, para Ceuta seguia uma grande diversidade de 

géneros alimentícios. Na carta de quitação de 1453 e 1454 constam o trigo, vinho, carne 

da suã, peixe, carne de porco salgada, cevada, milho e centeio. Além disso, como eram 

alimentos muito variados, foi preciso preservá-los e criar um armazém em Lisboa antes 

do embarque. Parece que D. João I confiscou uma casas na ferraria de Lisboa, 

“pedindo-as emprestadas” para aí colocar os alimentos antes de partirem para Ceuta. A 

questão essencial do transporte também preocupava a Coroa. A viagem, embora curta, 

tinha perigos e muitos custos, e para esse transporte o rei acabava por requisitar os 

navios dos armadores, forçando-os a viajar até Ceuta. Outra das preocupações era a 

angariação de cavalos, em que Ceuta era fortemente deficitária; a Coroa tinha que se 

socorrer dos estrangeiros, em especial, da Sicília. 
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2.3.1. O povoamento da praça e o controlo dos arredores 

Dada a distância de Ceuta do reino, e para garantir a segurança da praça 

marroquina,D. João I pediu a Martinho V uma remissão de pecados para os “fiéis 

cristãos” que aceitassem viver em Ceuta; estes teriam igualmente privilégios materiais.  

 

2.3.2. Cativos, resgates e alfaqueques 

Como se sabe, ao fazer guerra em Ceuta corria-se o risco de se ficar cativo. Para 

as famílias destes cativos eram sempre momentos angustiantes. Os pedidos de resgates 

podiam ser muito elevados D. Pedro de Menezes era muito sensível a esta questão, 

tentando sempre o máximo para resgatar o cativo, custasse o que custasse. Além disso, 

existia o alfaqueque, uma figura importante no resgate dos cativos. Um alfaqueque na 

prática era uma pessoa que iria negociar o resgate e que, segundo as ordenações, tinha 

que possuir pelo menos seis qualidades: ser verdadeiro, não ter cobiça, conhecer a 

língua da região onde atuava, não querer mal ao próximo, ser diligente e possuir bens 

próprios. Além disso, não devia ter medo e devia ser bem escolhido, de preferência de 

“boa linhagem”. Podia ser cristão ou muçulmano. Todavia, esta ocupação também tinha 

os seus riscos como o cárcere, castigos corporais e a morte, mas os que conseguiam 

contornar estes perigos no finaleram bem pagos. 
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Capítulo 3 – Ceuta-Uma cidade muçulmana com um toque 

português 

3.1. A sociedade 

Segundo Isabel Drummond Braga e Paulo Drummond Braga,
16

 em Ceuta 

moravam diversos tipos de pessoas. O primeiro a governar Ceuta, como já foi referido, 

foi D. Pedro de Meneses entre 1415 e 1437. A D. Pedro de Meneses sucederam vários 

descendentes. Alguns jovens nobres “estagiavam” em Ceuta para ganharem experiência 

e o título de cavaleiro. Outros dos grupos sociais era o clero. Já no século XV, se 

haviam instalado na cidade ordens religiosas. 

Havia depois um grupo constituído por mesteirais como alfaites, sapateiros, 

calceteiros, pintores, ourives, tintureiros, barbeiros e serralheiros. Havia ainda 

pescadores, hortelãos e pequenos comerciantes. Está por fazer, e talvez não seja 

possível consegui-lo, a evolução das primeiras guarnições de soldados para uma 

população mais “civil” e semelhante à das cidades de Portugal. Não esqueçamos que 

entre os primeiros três mil soldados havia centenas de besteiros, os quais eram 

recrutados exclusivamente entre os mesteres. É adimissível que, nos tempos de paz, 

cada um procurasse exercer o seu ofício, caso tivesse possibilidades materiais de o 

fazer. 

Um quarto grupo era o dos degredados e homiziados, que cometiam crimes e 

eram degredados para o Além-Mar. Em Ceuta também residiam 

estrangeiros(holandeses, alemães e castelhanos)
17

. Moravam ainda na cidade, embora 

em menor número, judeus e mouros. Não se fala em mulheres. No entanto algumas 

viveriam lá praticamente desde a conquista (tendo havido uma que se destacou no cerco 

de 1418/1419); eram provavelmente prostitutas que sempre acompanhavam os 
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exércitos. Com a paulatina reconversão da população, muitas esposas foram juntar-se 

aos respetivos maridos.  

 

3.2. Economia 

 Eram várias as atividades em que os habitantes de Ceuta se envolviam. A 

primeira era a agricultura. Um alemão que visitou a cidade mencionou o cultivo de 

legumes, em campos e hortas. Além disso, fora da cidade, poderia-se-ia caçar, bem 

como recolher os frutos típicos da zona, como por exemplo as tâmaras. Havia ainda a 

pesca, com muita tradição, e a pecuária, bastante mais limitada porque os terrenos 

seguros de pasto eram diminutos. 

Quanto ao comércio, a autorização para o comércio com os muçulmanos foi 

requerida ao papa Martinho V por D. João I, tendo sido concedida. O comércio poderia 

implicara existência de alfândegas. Com essa autorização, o rei de Portugal esperava 

que os habitantes cristãos de Ceuta pudessem efetuar pequenas compras e vendas, ou 

trocas, de produtos de subsistência, mas aparentemente os muçulmanos nunca se 

mostraram interessados nessa atividade. 

Conhece-se um pouco da distribuição da propriedade na Ceuta portuguesa. Em 

1415, eram doados ao conde de Barcelos os paçosde Aljazira (que nunca os ocupou, 

mas que trouxe para Barcelos peças de mobiliário, panos de estuque luxuosamente 

decorados, pedras de mármore, etc). Em 1417, a João Pomar era concedido de juro e 

herdade o castelo de Laratona, junto a Ceuta, exetuando o senhorio, correições e 

alçadas. No ano seguinte, em 1418, D. João fazia a João Pereira, seu criado, doação do 

lugar de Bulhões, junto a Ceuta. Em 1443, a Coroa doava a Rodrigo Afonso de Meneses 

umas casas, cereais e herdades de pão. Em 1448 João Pacheco viu confirmado um 

quintal e cavalariça. Um estudo pormenorizado do Livro das Ilhas poder-nos-á fornecer 

mais informações sobre pequenos contratos de terras e de casas, e dos respetivos 

protagonistas. 

Quanto à moeda e aos preços, em Ceuta existiam prestigiadas oficinas 

monetárias antes da conquista portuguesa, as quais continuaram a laborar após 1415. 

Aliás o famoso ceitil, moeda de cobre puro, cunhado desde pelo menos no reinado de D. 
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Afonso V, deveu o nome à cidade do Estreito. Quanto aos preços, os acontecimentos em 

Ceuta tiveram repercussões quase imediatas na cidade e no continente. Assim, após os 

cercos de 1418 e 1419 os preços subiram vertiginosamente em Ceuta, custando uma 

galinha 80 reais e uma canada de vinho 40 reais. 

3.3. Abastecimento 

 O abastecimento sempre foi um grande problema ao longo dos séculos XV e 

XVI. Este abastecimento processava-se de duas maneiras: aquilo que os próprios 

habitantes conseguiam nas diversas atividades já citadas, bem como através do corso e 

das almogaverias. A outra via de abastecimento era o reino português e regiões como a 

Andaluzia. A Casa de Ceuta centralizava o cereal, o dinheiro e qualquer outro produto, 

como já se viu;sendo criada em 1415, o mais antigo documento a referenciá-la data de 

1434
18

. Esta casa de Ceuta era dotada de um complexo corpo de funcionários, desde o 

tesoureiro-mor a indivíduos com funções muito específicas. Entre 1426 a 1434 foi 

tesoureiro-mor Martim Gonçalves de Tavares; e a partir de 1434 foi Gonçalo Pacheco. 

O tesoureiro era auxiliado por um escrivão: entre 1435 e 1453 foi Afonso Gonçalves, 

em 1453 Luís Eanes, em 1456 João Lourenço e em 1446 Rui Garcia. 

Havia também vedores da fazenda, contadores e fiéis. Entre os primeiros, Vasco 

Martins de Alvarenga em 1420, Martim Gomes Leitão em 1440 e ainda em 1448, 1451, 

1455 e 1456. Contadores foram Gil de Freiria em 1456, Vasco Palha em 1476 e 

Francisco Palha em 1500. Finalmente, Gonçalo Eanes sucedeu em 1456 a Gil Vasques 

como fiel da Casa de Ceuta. 

A Casa de Ceuta centralizava praticamente tudo aquilo que no reino português 

se recolhia para lá. Havia recebedorias e contadorias-mores das coisas de Ceuta em 

Lisboa, Porto, Entre-Douro-e-Minho,Trás-os-Montes e Santarém. Em 1458o Entre-

Douro-e-Minho contribuiu com 724.829 reais e em 1459 com 248.044 reais. Em 1460, 

no Porto, Rodrigo Afonso teve de pagar o frete de barcos, sacos para carregar o cereal e 

gentes para transportar o pão. 
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Os ferreiros da Casa recebiam contribuições diversas pagas pelos judeus do 

reino. Em vários pontos cobravam-se os “10 reais de Ceuta”. Esse dinheiro era 

recolhido nos Almoxarifados de Guimarães, Vila Real, Ponte de Lima, Bragança, Porto 

e Braga (ou seja, nas regiões do Norte que, teoricamente, não contribuíam com soldados 

para a guarnição da praça). 

Em 1439, os povos em Cortes reclamavam contra novos encargos além dos “10 

reais de Ceuta”. Quanto a bens materiais, sabe-se que desde 1415 D. João I requisitava 

embarcações no Entre Douro e Minho para o abastecimento de Ceuta. Em 1455, o Porto 

reclamava contra a apropriação pelo rei de barcos no Douro. 

Quando ao abastecimento alimentar, um documento de 1420 refere que o que se 

pescasse no Tejo seria para irimediatamente para Ceuta (o tipo de decisão que se vê à 

primeira que nunca poderia ser cumprida). Além do peixe pescado, o cereal ia dos mais 

diversos locais, como Lisboa e Porto, e também de portos andaluzes e italianos. Em 

relação ao biscoito (um dos alimentos mais consumidos em Ceuta), a Andaluzia 

forneceu grande quantidades. 

Quando à distribuição do cereal pela população, ele devia ser entregue em 

primeiro lugar ao capitão, depois ao contador, ao almoxarife e aos restantes oficiais. 

Ninguém podia entrar no celeiro, só quando se recebia o cereal. Contudo, apesar destes 

grandes abastecimentos, Ceuta queixava-se constantemente de falta de alimentos
19

. 

3.4. Administração 

 Em 1416, D. João I entregou ao infante D. Henrique praticamente tudo o que 

tivesse que ver com a administração de Ceuta, não tirando, porém, protagonismo ao 

capitão de Ceuta, D. Pedro de Menezes. Por volta de 1453 a Coroa dava ao conde de 

Odemira
20

o poder para colocar juízes. 

Das finanças municipais pouco se sabe. Ceuta e Tânger eram sedes de 

almoxarifados. Estas e mais Alcácer Ceguer poussíam variados ofícios da fazenda, tais 

como contadores, recebedores, escrivães dos contos, porteiro dos contos e 

                                                             
19

Ibidem,p.92. 
20

O Conde de Odemira neste período era D. Sancho de Noronha, que entre 1459-1460 foi governador e 

capitão geral de Ceuta. 



 

31 

principalmente o ouvidor. Anote-se três tabeliães, mas possivelmente houve mais: 

Martim Afonso em 1440; em 1449 Fernão de Évora; em 1497 João Baleeiro. 

Seguidamente, após o ouvidor e tabeliães, existiam os caminheiros, que levavam e 

traziam notícias. Uma outra função importante era a do contador do almoxarifado. 

Martim Vicente teria desempenhado o cargo entre 1417 e 1426 segundo Anselmo 

Braamcamp Freire
21

 mas a documentação também aponta Estêvão Domingues em 1421. 

Em 1438 foi nomeado para o lugar Afonso Mendes e em 1442 Vasco Gonçalves. Havia 

ainda os escrivães do almoxarifado, dos quais conhecemos Pedro Gonçalves, nomeado 

pelo Infante D. Henrique, para o lugar de Diogo de Olivença. Um outro oficial e com 

importância era o Porteiro dos Contos. Conhece-se a sucessão destes, entre 1439 e 

1455: Álvaro de Resende antecedeu Rui Colaço em 1452. 

3.5. Vida Religiosa 

 Após a conquista pareceu útil criar uma diocese, criação feita logo em 1415. O 

primeiro bispo foi o franciscano D. Frei Aymar d’ Aurillac, de origem inglesa, 

confessor da rainha D. Filipa de Lencastre. No entanto, o bispado de Ceuta possuía 

terras no continente português. Em 1473 foi integrada nele a comarca eclesiástica de 

Valença do Minho pelo papa Sisto IV
22

. Há várias referências a casas religiosas na 

cidade, a começar pela própria Sé, aproveitando a  mesquita, com a invocação a Nossa 

Senhora da Assunção. Outros templos referem-se à invocação a Santa Maria de África, 

a partir de uma imagem que teria sido encontrada no campo após a 1415. É sem dúvida, 

e ainda hoje a mais intensa devoção do terrirório. No segundo testamento de D. 

Henrique em 1460, estabelece-se a veneração desta santa e a construção de um templo 

em sua devoção
23

. A data da edificação desta igreja talvez se situe em 1418. Em 1443, 

Eugénio IV doou a igreja à ordem de Cristo. Um outro templo é conhecido como o 

Convento Franciscano de invocação a Santiago, criado pelo Infante D. Pedro a 4 de 

junho de 1420. Em 1421, o convento recebeu do Papa os mesmos privilégios da casa do 

                                                             
21

Anselmo Braamcamp Freire, Brasões da Sala de Sintra, vol.I, 1996, pp.395-397. 
22 Vejam-se os estudos de José Marques sobre estre assunto. 
23

Ibidem,p.138. 
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Monte Sião de Jerusalém. O infante D. Fernando fez questão de ser sepultado neste 

convento (mas não foi como sabemos). 

 

3.6. Assistência  

 Há referências a boticários e físicos, como mestre José (que foi físico de D. 

Pedro de Menezes), mestre Guedelha (judeu castelhano) e em 1455 foi aceite como 

vizinho de Faro um cirurgião que servia em Ceuta. Estes eram muito necessários, até 

porque em Ceuta se registaram surtos de peste frequentes (1443, 1451-1453 e 1455). 

 

3.7. Aspetos da Vida Quotidiana 

Sobre o vinho, apenas se sabe que não era produzido em Ceuta, indo sobretudo 

do Algarve. Havia, contudo, produção local de aguardente. Quanto às habitações, estas 

eram talvez semelhantes deixadas pelos muçulmanos em 1415, não se alterando muito; 

com o tempo, provavelmentem muitas casas muçulmanas desabitadas ficaram em 

ruínas, outras, ocupadas pelos portugueses, podem ter sofrido pequenas alterações ao 

gosto dos novos habitantes; e se foram construídas casas novas, é de crer que elas 

tenham cruzado as tradições arquitetónicas e construtivas locais, adaptadas ao clima e 

aos materiais existentes, com outras levadas do continente, em especial do Alentejo e do 

Algarve. 

 Houve, no quotidiano, os inevitáveis episódios de discussão e violência, muitos 

deles recolhidos em cartas de perdão, mas nada de muito grave. As pequenas quezílias 

eram maioritariamente perdoadas mediante o pagamento de multas razoáveis. 

Ceuta passou de cidade muçulmana conquistada para uma cidade razoavelmente 

tranquila, apesar dos cercos muçulmanos. Paulatinamente, Ceuta foi-se tornando um 

prolongamento do reino português. 
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Capítulo 4 – Ceuta o “sumidoiro” de Portugal 

 

4.1. Ceuta foi umafonte de despesas para o reino português? 

“Ceuta: Muy bom sumydoiro de uossa terra e darmas e de dinheiro”,frase 

proferida pelo Infante D. Pedro. Como se sabe, o reino foi chamado a contribuir para a 

conquista de Ceuta e, mais ainda, para a manutenção da praça. Tudo se complicou com 

a sucessiva permanência e eventual abandono de Ceuta. Este dilema apresentou-se a 

quase todos os monarcas (talvez com a exceção de D. Afonso V), devido com avultados 

custos da sua defesa eabastecimento. 

Por várias vezes, desde a conquista, manifestou-se a intenção de abandonar 

Ceuta, mas tal nunca aconteceu, talvez por se considerar um marco simbólico da 

História de Portugal, envolvendo um rei carismático como foi D. João I, o seu sucessor 

D. Duarte e o Infante D. Henrique, bem como pelo poderoso culto a Santa Maria de 

África. 

 Depois da conquista, Ceuta era defendida pelos fronteiros, e sobretudo por uma 

guarnição permanente, grupo de fidalgos e outros nobres sobretudo pertencentes àCasa 

do capitão. Sabe-se que em 1415 D. João I deixou em Ceuta perto de 3000 homens, que 

foram sendo substituídos. 

 

4.2. Os custos humanos 

 As despesas com a manutenção e defesa da cidade dependiam totalmente do 

reino português, eram excessivas, segundo vários historiadores. Por exemplo António 

Dias Farinha escreve que “são praças dispendiosas para o erário público”. Luís Filipe 

Reis Thomaz afirma que “Ceuta, isolada em território inimigo, era custosa de manter e 

os povos protestavam contra a despesa para a qual os obrigavam a contribuir”. Na ideia 

de Isabel e Paulo Drummond Braga “o abastecimento de Ceuta foi sempre um problema 

ao longo da presença portuguesa e, bem assim, no período espanhol”.  
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Este abastecimento processava-se de duas maneiras:o que a população de Ceuta 

conseguia localmente e o que vinha do reino português ou de outras regiões da Europa. 

Para colmatar as dificuldades na angariação de pessoas, para participar nas 

armadas e depois para assegurar a defesa dos territórios conquistados, foi 

necessáriorecorrer a homiziados e degredados. 

Para esta conquista foram necessários recursos avultados. D. Duarte, em resposta 

a queixas da cidade do Porto, salienta a importância da ajuda desta cidade. A Casa de 

Ceuta dispunha de um vasto conjunto de funcionários, entre os quais os Recebedores, 

Tesoureiros e Almoxarifes. Como já foi dito, nesta Casa concentrava-se o cereal, as 

vasilhas de madeira, os objetos em ferro, o dinheiro e qualquer outro produto que no 

Reino e fora dele se recolhia com destino a esta praça marroquina. Um exemplo: as 

receitas dos reguengos de Santa Catarina (de Ribamar), no termo de Lisboa, foram na 

totalidade cedidas pelo rei D. Afonso V, em 1449, para as despesas da cidade de Ceuta. 

 

4.3. A política africana de D. Afonso V
24

 

 A nobreza via com bons olhos a política de expansão do Norte de África, pois a 

intervenção militar dos nobres aumentava as possibilidades de obter tenças e doações e 

o aumento  do património. Contudo, em Portugal havia também muita oposição à 

política africana; os descontentes alertavam o rei para se preocupar apenas com o 

governo de Portugal e para repensar a política marroquina.  

A situação financeira do reino estava num estado de exaustão, pois o dinheiro ia 

esmagadoramente para benefícios dos que serviam a Coroa.  

 

 

                                                             
24

Gomes, Saúl António - D. Afonso V : o africano. Mem Martins : Círculo de Leitores, 2006.  (Reis de 

Portugal). ISBN 972-42-3815-9. ISBN 978-972-42-3815-9. 
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Capítulo 5 – A carta de quitação a Gonçalo Pacheco 

5.1. As cartas de quitação 

As cartas de quitação são um documento régio pelo qual algum responsável local 

ou regional pelas finanças régias (quase sempre mas não obrigatoriamente um 

almoxarife), prestam conta de um ou mais anos de exercícios, listando as receitas que 

receberam, as despesas que fizeram ao serviço ou mesmo por ordem do rei. No final há 

um saldo, que a Casa dos Contos, verificadas as somas, deverá liquidar ou o oficial 

pagar. A carta aqui em estudo tem o objetivo de revelaro que se gastou e o que se 

recebeu na cidade de Ceuta, entre 1453 e 1454. O almoxarife, Gonçalo Pacheco, acedeu 

a dinheiro da imposição do sal e recebeu a sisa do pescado das mãos do recebedor das 

sisas da Coroa. 

José Mesquita, na sua dissertação de mestrado, conclui que entre finais dos anos 

1430 e inícios de 1440, o financiamento da logística e da alimentação de Ceuta socorre-

se sobretudo de impostos sobre as comunidades judaicas de Lisboa, de Santarém e de 

Setúbal – hipótese de um enorme significado; esse dinheiro era recolhido em diversos 

almoxarifados. Outra coisa distinta erao imposto dos 10 reais para Ceuta, dinheiro 

arrecadado principalmente nas comarcas do Norte, para compensar a menor ou nula 

participação destas na defesa e manutenção da praça africana
25

. 

Nas quitações da Casa de Ceuta, comprova-se que estas não são as únicas formas 

utilizadas para garantir financiamento. A casa de Ceuta procura dinheiro onde pode e 

consegue, recorrendo a todo o tipo de impostos e de contribuições, já abordados ao 

longo deste estudo. Na prática, pode-se afirmar que é o rei (e portanto o reino, com o 

seu esforço fiscal) quem mais financia o abastecimento de Ceuta com todo este 

arrecadar de dinheiro. 

                                                             
25

MESQUITA, José Miguel Zenhas - O abastecimento alimentar de Ceuta, 1415-1458. Porto : [Edição do 

Autor], 2017, p.43. 
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5.2. Como eram feitos estes abastecimentos? 

No entanto, não era só alimentos que iam. Naturalmente embarcavam também 

produtos e tecidos para qualquer tipo de utilização e confeção como mesas, navios, 

cadeiras entre outros. No que diz respeito ao transporte, a deslocação dos produtos de 

rendas régias desde a sua origem até Lisboa fazia-se por via terrestre,  fluvial e 

finalmente marítima até Ceuta. 

O custo financeiro do abastecimento alimentar de Ceuta não se fica apenas pelo 

valor dos produtos alimentares, pois estão envolvidas várias operações e respetivas 

profissões, que se associam à produção, ao transporte, manutenção e acondicionamento. 

As cabeças de gado das populações muçulmanas eram o saque mais apetecível, porque 

em situações rápidas de ataque e fuga, poderiam ser facilmente transportados. Paulo 

Drummond, regista, entre 1415 e 1464, a captura de 232 cabras e bois, 53 podengos, 45 

cavalos e 16 éguas. O gado era o bem mais abundante que se encontrava nestas 

povoações, e por isso o resultado das razias era cuidadosamente contabilizado nas 

crónicas dos Meneses. 

 

5.3. A casa de Ceuta 

Segundo o respectivo artigo do Dicionário de História de Portugal,
26

 o 

documento mais antigo até agora conhecido que  faz referência à Casa de Ceuta data de 

19 de janeiro de 1434 e é um privilégio de porte de armas  concedido a um funcionário 

da Casa, Gil Vasques. Com esta designação de casa queria-se dizer não só o edifício, 

mas o próprio organismo encarregado de todos os negócios referentes à cidade de 

Ceuta. Mais tarde, a designação de casa será sucessivamente atribuída ao organismo 

que se ocupa dos assuntos comerciais, principalmente referentes à costa da Guiné, da 

Mina e das Índias. Supõe-se que, assim como a Casa da Guiné, a de Ceuta tenha tido o 

seu primeiro assento em Lagos, embora a maioria dos documentos conhecidos que se 

lhe referem, pelo menos a partir de 1450, no-la mostrem em Lisboa, para onde deve ter 

                                                             
26

LUZ, Francisco Mendes da Luz- “A casa de Ceuta” in Dicionário de História de Portugal, Iniciativas 

Editoriais, Lisbaoa, 1971, 1º Volume, p.60. 
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sido transferida ainda antes da Casa da Guiné. A Casa de Ceuta ou “Desembargo da 

Cidade de Ceuta”, como também aparece designada, tinha um corpo de funcionalismo 

composto de recebedores, tesoureiros e almoxarifes, encarregados de proverem a tudo o 

necessário à manutenção daquela praça africana. Num documento de 1450 fala-se do 

“tesoureiro dos dinheiros e panos e todallas outras cousas que pertencem para as 

despesas da cidade de Ceuta”
27

. Este cargo de tesoureiro foi durante anos 

desempenhado por Gonçalo Pacheco, pai do famoso autor do Esmeraldo, Duarte 

Pacheco, ao qual D. Afonso V passa carta de quitação referente aos anos de 1453-1454. 

Por esse documento ainda hoje se podem avaliar as verbas aplicadas ao envio de 

cereais, trigo e centeio, principalmente, para aquele primeiro posto avançado dos 

portugueses no Norte de África. É difícil seguir a evolução de tal organismo, sobretudo 

se tivermos em conta que os outros congéneres foram surgindo, os quais, pela sua maior 

importância, logo monopolizaram as atenções da corte e da Administração, como as já 

citadas Casas da Guiné, da Mina e da Índia. 

 Para José Miguel Mesquita, a Casa de Ceuta surgiu naturalmente depois da 

conquista da cidade. O seu primeiro tesoureiro foi Gonçalo Pacheco, em 1439. As 

funções do tesoureiro eram basicamente a gestão das rendas do rei destinadas à 

manutenção da praça com enfoque na alimentação, nos panos e na logística naval. 

 

                                                             
27 Esta designação algo embrulhada sugere um nível incipiente de institucionalização de certos ofícios: 
“dinheiros, panos e todas as coisas…”. 
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5.4. Análise de anteriores cartas de quitação 

José Miguel Mesquita, sobre as cartas de quitação anteriores
28

, diz que em 1441 

contabilizam-se 450 móios e 410 alqueires de trigo;14 móios e 16 alqueires de segunda; 

43 móios e 50,5 alqueires de cevada; 96 móios e 8 alqueires de milho;140 móios de pão 

meado; 30 quintais de biscoito; 146 tonéis de vinho; 76.317 suãs de carne, 50 dúzias de 

linguados e peixes miotos; 3236 pescadas secas;72 raias e 50 milheiros de sardinha; 97 

móios de sal.  

No ano de 1442, contam-se: 630 móios e 124,5 alqueires de trigo, 278 móios e 

102 alqueires de trigo de segunda, 1 moio e 40 alqueires de centeio, quatro peças de 

figos, 77,5 tonéis de vinho e 46.251 suãs de carne. 

 Em suma, segundo estas conclusões de José Miguel Mesquita, já desde as 

décadas de 30 e 40 do século XV iam para Ceuta muitos produtos alimentares.Ceuta era 

clara e altamente deficitária em produtos agrícolas, estando muitíssimo longe de ser 

autossuficiente. 

 

5.5. A Carta de Quitação a Gonçalo Pacheco
29

 

Esta carta de quitação a Gonçalo Pacheco data de 2 de março de 1456, mas refere-

se ao que deu e recebeu nos anos de 1453
30

 e 1454. Gonçalo Pacheco era o tesoureiro-

mor das coisas de Ceuta); Gil Vasques, o contador das coisas de Ceuta; Afonso 

Rodrigues, o escrivão dos contos; Afonso Gonçalves, também escrivão dos contos, 

entretanto morrera, sendo substituído por Luís Eanes. Esta carta de quitação é composta  

por quatro “livros”, os primeiros  escritos por Afonso Gonçalves e por Luís Eanes, após 

a morte do primeiro,  e  os outros dois por Gil Vasques; apenas regista o que foi de 

Lisboa para  Ceuta em 1453 e 1454. 

 

                                                             
28

MESQUITA, José Miguel Zenhas - O abastecimento alimentar de Ceuta, 1415-1458. Porto : [Edição do 

Autor], 2017, p.75. 
29

Documentos das chancelarias reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, ed. de Pedro de Azevedo. - 

Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1915-1934. – vol.2. p.669 a 709. 
30

Simbolicamente, o ano da tomada de Consntinopla pelos Turcos e, com ela, o final do que durante 

muito tempo se convencionou chamar – e ainda se chama - a Idade Média. 
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5.5.1. O que recebeu Gonçalo Pacheco, tesoureiro de Ceuta, nestes dois anos
31

 

 

 Aduelas– 92+2344 + 337 = 2781; 

 

 Braças de Vimes– 329+2+6= 337; 

Por: Rui Gilalmoxarife e Fernão Gonçalves Fariarecebedor. 

 

 Carne– Arrobas:1988; 

140 reais de carne de porcomais580 reais de portagem= 720 reais. 

Por Luís Gonçalves,vedor da fazenda e João Álvares. 

 

 Cascos– 153+8= 161 e 3 pipas; 

Por Fernão Gonçalves de Faria e Lopo Álvares do Castelo, almoxarifes. 

 

 Centeio-26  móios. 

Por Pero Fernandes,mestre de caravela. 

 

 Cevada-Móios- 6+86+9+20+81+29+3+3+3+3+517+7=767; 

 Alqueires- 17+10+8+12+48+81+3+15+7,5+21=222,5; 

Por Abraão Zabocal (judeu) e Rui Gil (lavrador),moços do monte; Fernão Gonçalves de 

Faria (almoxarife); João Serrão (escudeiro); João Brandão, Gonçalo Monteiro, Pedro 

Eanes Çarrabodes (judeu), Álvaro Pires (mestre de caravela), Álvaro Vaz (mestre de 

caravela), Vicente Mourossa (mestre de caravela); João Pires (mestre da caravela de 

Diego Pereira); Álvaro Gonçalves (mestre do navio de João Alemão) e Pedro Fernandes 

(mestre de  um navio). 

 

 Côvados de panos– Peças- 25+95+15+92=227; 

Por João Serra, homem da Casa de Ceuta e Gonçalo Eanes (caminheiro de Ceuta). 

                                                             
31 Decidimos arrumar os produtos por ordem alfabética. 
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 Dinheiro em reais brancos 

78+1920+16.772+22.219,5+35.000+50.000+142.500+98.728+500+10+300+20.

869+18.888+4.000+3.000+1787+7595+6452+1542+1030+1000+400+1000+66

01+3000+224+1350+5142+1300+3600+2400+500+450+1300+753+100+362+3

7,5+5079+4652+2107+180+1067+511+5635,5+13.300+220+45.408+100+10.9

54+8265+12.539+11.617+100+4369+280+330+120+7591+8068+5280+16.499

+15.165+5980+4012+828+1120+1028+40+639+153+153+40+639+153+153+1

464+1793+683+1800,5+875+2330+630+1479+175+1006+350+40+115+2250+

4956+427+1440+1114+820++870+2098+377,5+110+137,5+110+10+ 

247,5+825+110+82,5+110+82,5+82,5+82,5+110+55+110+82,5+160+137,5+13

7,5+82,5+82,5+110,5+137,5+110+110+82,5+247,5+82,5+82,5+55+137,5+55+8

2,5+82,5+82,5+82,5+82,5+110+82,5+110+220+137,5+82,5+110+82,5+137,5+1

10+165+137,5+110+82,5+137,5+82,5+82,5+82,5+27,5+110+110+82,5+5275+5

37,5+537,5+527+527,5+527,5+1393,5+8000+566+65.462+4001+13.200+ 

1110+5025+6600+1070+5400+3387,5+ = 834.785,5  e 1 florim de ouro. 

 

Recebido por Gonçalo de Melo, João Afonso e Álvaro Eanes, João Gonçalves 

(caminheiro de Ceuta), Gonçalo Galvão (almoxarife), Pedro Álvares (recebedor 

dodinheiro das Indulgências, Álvaro Fernandes de Monterroio (tesoureiro); Gonçalo 

Gil(caminheiro), João Sodré (almoxarife do armazém de Lisboa), Lopo Vaz de 

Avis(recebedor), João Serra(homem da Casa de Ceuta), Esteves Eanes 

Çarrabodes(judeu e almoxarife), Estevão Eanes(recebedor da sisa da fruta de Lisboa), 

Comunas dos Judeus de Lisboa, Setúbal e Alenquer, Lopo Vieira e Fernão Vieira 

(escudeiro e recebedores), Vicente Mourassa (mestre de um navio), Álvaro Pires, 

Gomes Pires(mestre de caravela), Álvaro Pires(mestre de caravela), Luís Eanes(mestre 

do navio de Egas Gonçalves), Rui Lopes e Antão Caiado(senhorios da nau que foi de 

Pero Vidal),Lopo de Góis(escudeiro), João Álvares(carpinteiro), Fernando Eanes 

(carpinteiro), João de Almada(carpinteiro); Martim Álvares(cabouqueiro), João 

Gonçalves(pedreiro); Diego Nunes(escudeiro); Diego Pina(escudeiro), Rui 
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Dias(escudeiro), Esteves Eanes “Montanha Negra”, Fernão de Lagos, Afonso 

Eanes(escudeiro), Nuno Álvares, João Rodrigues Jusarte(escudeiro), Fernão 

Pinto(escudeiro), Afonso Gonçalves de Tovar, Gonçalo Barrentos, Álvaro 

Eanes(escudeiro) Diego Pires(escudeiro), Afonso de Almeida(fidalgo), Gonçalo 

Pires(escudeiro), Lopo Álvares(escudeiro), Álvaro Coelho e Gonçalo 

Eanes(escudeiros), Álvaro de Temes(escudeiro), Diego Serrão(escudeiro), Gil 

Afonso(escudeiro), Nuno Infante(escudeiro), João Artur, Pero de Évora(escudeiro), 

Rodrigo Afonso, Pero Escobar(escudeiro), Soeiro da Costa, Gonçalo Vaz, Pero 

Rodrigues(escudeiro), Martim Homem, Rui Serpa, Fernão Galego, João Lopes, Afonso 

Lopes e Lopo Fernandes(escudeiros), João Braga(escudeiro), Fernão Cardoso, 

Bartolomeu de Quadros(escudeiro); João Esteves Tourega(escudeiro), Diego Vaz 

Gaião(escudeiro), Afonso de Ansiães(escudeiro), Álvaro Eanes(escudeiro), Duarte 

Pestana(escudeiro), Vasco Palha (escudeiro); Soeiro Mendes (escudeiro), Fernão de 

Castro (escudeiro), Lopo Infante (escudeiro), Álvaro Afonso(escudeiro), Diego 

Fernandes Camelo(escudeiro), Lançarote Gonçalves(escudeiro); João Afonso de 

Óbidos, Lopo Dias(escudeiro), Álvaro da Torre(escudeiro),Luís Manuel(escudeiro), 

Nuno Barbudo(fidalgo), Duarte Rodrigues(escudeiro), João Sorôdio, João Borges 

(escudeiro), Pedro Dias (escudeiro), moços do monte, Rui Gil (recebedor), Fernão 

Gonçalves Faria(almoxarife), António Anes (vedor dos tanoeiros), Calafates, 

Medidores, Pulinheiros, Ganha-Dinheiros, Barqueiros, Álvaro Vaz (mestre de um 

navio), João Pires(mestre dacaravela de Diego Pereira), Rodrigues Eanes 

Mouzinho(mestre de caravela), Álvaro Pires(mestre de caravela), Vicente da 

Mata(mestre do navio do Conde de Mira), Álvaro Afonso(mestre do navio de Lopo 

Fernandes); Pero Afonso(mestre da barca de Santa Maria da Rosa), Álvaro Afonso( 

mestre de uma barca), João Figueró(mestre da nau de Lionel de Lima), Fernão 

Gonçalves(também mestre da nau de Lionel de Lima), João Bogueiro (mestre da barca 

da Saudade), João de Vila Viçosa (mestre da caravela de Afonso Furtado), siseiros, João 

Gonçalves cabouqueiro, João Esteves cabouqueiro, João Afonso cabouqueiro, Beatriz 

Anes, mestre de um  navio de pão, Lopo de Évora (escrivão), João 

Gonçalves(caminheiro), Diego Vaz(caminheiro), Gonçalo Gil (caminheiro), Álvaro 
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Eanes (mestre de salga), Gil Vaz(fiel da Casa de Ceuta,  funcionários diversos e não 

especificados da Casa de Ceuta), Afonso Lourenço (porteiro dos Contos), Afonso 

Rodrigues (escrivão dos Contos), João Lourenço (escrivão da Fazenda de Ceuta), 

Branca Anes, Afonso Gonçalves(escrivão do Tesoureiro-Mor), Gil Vaz(contador de 

Ceuta). 

A maior parte das verbas era para mantimento dos que as recebiam  e de gente que 

os acompanhava; além disso davam também para o gasto nas viagens, para o pão que 

foi mandado comprar, para “despesa de ofício” e para pagar aos “ ferreiros de Ceuta”. 

 

 

 Dobras de Banda - 1454 e 95 peças; 

Por Lopo Vieira e Fernão Vieira (escudeiros). 

 

 Escudo Português- 1,5 peça por Lopo Vieira e Fernão Vieira (escudeiros). 

 

 Feixes de arcos- 130+143,5=273,5; 

212 de tonéis e 20 de pipas e um tornado; 

Por Rui Gil (recebedor), Fernão Gonçalves Faria e João Vaz(almoxarifes). 

 

 Grão- Alqueires: 6+7,5+7,5+7,5=28,5; 

Por João Brandão, Gonçalo Monteiro (escudeiro) e Pedro Eanes Çarrabodes(judeu) 

 

 Liaças de Vimes-378; 

 

 Milho- Móios: 16+4+15+20+5=60; 

 Alqueires:9+17+61,5+5+70=162,5; 
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Por Álvaro Zabocal (judeu e rendeiro), Vicente Mourossa (mestre de caravela), Álvaro 

Afonso  (mestre de um navio de Lopo Fernandes), Álvaro Pires(mestre de caravela) e 

Pero Afonso. 

 Pão- Alqueire-1,5; 

Tinas-5; 

 Funil-1; 

 

 Peças de Fundagem-2187+44+25+1194=3450; 

Por Guedelha Zaboca(rendeiro), Conde de Vila Real e Fernão Gonçalves(homem do 

tesoureiro). 

 

 Peixe - Pescadas: 34+477+444+2=957; 

Sardinha –11 milheiros e 11 seirões; 

  Raias-133; 

 Peixes Miotos-10; 

 Cavalas-3046; 

Por Pedro Álvares (recebedor), Álvaro Fernandes de Monterroio (tesoureiro). Álvaro 

Pires e Vicente da Mata (mestre de  um navio); tudo paramantimento. 

 

 Pipas-162 cascos e  cinco“vazias”; 

Por João Serrão (escudeiro). 

 

 Sacos de pão-50; 

Por Pedro Eanes Çarrabodes. 

 

 Sal- -25 móios; 

Por Diego Bravo (mestre de barca). 

 

 Segunda- Móios-81+74+23+2+46+34=260; 
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 Alqueires-31+5+73+48+24=181; 

 

Por Luís Gonçalves (vedor da Fazenda), D. Álvaro de Castro, Pero Fernandes (mestre 

de caravela), Álvaro Martins Froios, Isaque Castro e de Isaque Zaboca; Fernando 

Afonso e João Afonso da Ama (barqueiros), Gonçalo Galvão(almoxarife). 

 

 Tonéis- 210+10+70+100=390; 

Cascos: 34+14+5+8+5+4=70; 

Barras-4; 

 161 peças novas e velhas e 23 tonéis; 

Por moços do monte, João Boqueiro (mestre de um navio), Rui Gil (recebedor), João 

Vaz e Fernão Gonçalves Faria(almoxarifes), tudo para mantimento. 

 

 Trigo-

Alqueires:86+84+4+4+4+4+4+4+4+12+16+16+36+4+12+12+20+24+17+20+1

2+16+12+20+32+16+12+16+12+12+12+12+12++8+20+8+12+12+36+12+16+1

6+20+16+12+12+20+20+44+12+16+8+16+12+12+12+16+12+36+16+16+20+1

6+52+11+12+8+42+42+56+11,5+7+52+545+18+21+30+32+4,5+35+23+22+16

,5+37+46+35= Total: 2245,5 alqueires; 

Móios:41+42+23+115+40+61+62+61+22+51+14+12+10+10+102+54+76+49+45+93=

Total: 983 

Por Gonçalo de Melo, João Afonso e Álvaro Eanes, Álvaro Pires, Lopo de Goios 

(escudeiro), João Álvares (carpinteiro), Fernão Eanes (carpinteiro), João de Almada 

(carpinteiro), Martim Álvares (cabouqueiro), Vasco Esteves (carpinteiro), Martim da 

Várzea (carpinteiro), João Gonçalves (carpinteiro), João Gonçalves (pedreiro), Diego 

Nunes (escudeiro), Diego Nunes (escudeiro), Diego Pina (escudeiro), Rui 

Dias(escudeiro); Esteves Eanes Montanha Negra, Fernão de Lagos, Afonso Eanes 

(escudeiro), Nuno Álvares; João Rodrigues Jusarte (escudeiro), Fernão Pinto 

(escudeiro), Afonso Gonçalves de Tovar, Gonçalo Barrentos, Álvaro Eanes (escudeiro), 

Diego Pires (escudeiro), Afonso de Almeida (fidalgo), Gonçalo Pires (escudeiro), Rui 
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Dias (escudeiro), Lopo Álvaro (escudeiro), Álvaro Coelho e Gonçalo Eanes 

(escudeiros), Álvarode Temes (escudeiro), Diego Serrão (escudeiro), Gil Afonso 

(escudeiro), Nuno Infante (escudeiro), João Artur, Pero de Évora (escudeiro), Rodrigo 

Afonso, Pero Escobar (escudeiro), Soeiro da Costa, Gonçalo Vaz, Pero Rodrigues 

(escudeiro), Martim Homem, Rui Serpa, Fernão Galego, JoãoLopes, Afonso Lopes e 

Lopo Fernandes (escudeiro), João Braga (escudeiro), Fernão Cardoso, Bartolomeu de 

Quadros (escudeiro), João Esteves Tourega (escudeiro), Diego Vaz Gaião (escudeiro), 

Afonso de Ansiães (escudeiro), Álvaro Eanes (escudeiro), Duarte Pestana (escudeiro), 

VascoPalha (escudeiro), Soeiro Mendes (escudeiro), Fernão de Castro (escudeiro), Lopo 

Infante (escudeiro), Álvaro Afonso (escudeiro), Diego Fernandes Camelo (escudeiro), 

Lançarote Gonçalves (escudeiro), João Afonso de Óbidos, Lopo Dias (escudeiro), 

Álvaro da Torre (escudeiro), Luís Manuel (escudeiro), Nuno Barbudo (fidalgo), Duarte 

Rodrigues (escudeiro), João Sorôdio (escudeiro), João Borges (escudeiro), Pedro Dias 

(escudeiro), moços do monte, Rui Gil (recebedor), Fernão Gonçalves Faria 

(almoxarife), Pedro Eanes Çarrabodes, certos barqueiros, Álvaro Pires (mestre da 

caravela), Álvaro Vaz (mestre de caravela), Álvaro Afonso (mestre de um navio de 

Lopo Fernandes), Álvaro Pires (mestre de caravela), Pero de Sá (mestre de caravela de 

Pedro Refoios), João Pires (mestre de caravela de Diego Pereira),Álvaro Gonçalves 

(mestre do navio de João Alemão), João de Vila Viçosa (mestre de caravela de Afonso 

Furtado), Álvaro Pires, Beatriz Eanes. 

 

A maior parte destes bens e produtos é entregue e justificada como sendo para  

“mantimento” e “despesas dos seus ofícios”. 

 

 Vinho- 

Almudes:75+525+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+7,5+10+10+22,5+2,5+7,5+7,5

+12,5+7,5+10+12,5+15+10+12+7,5+10+7,5+12+20+10+7,5+10+7,5+7,5+7,5+

7,5+7,5+7,5+7,5+5+7,5+7,5+22,5+7,5+10+10+7,5+10+7,5+7,5+12,5+17+15+7,

5+10+5+10,5+7,5+7,5+7,5+10+7,5+22,5+10+10+12+10+32+39+26+42+29+5+

17+25+26+12=Tota:1439 ; 
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Móios-32; 

Cascos-6+6+6+40+2+20+52+6+109+12=259; 

Tóneis-8+8+8+39+2+20+57+2+8+5+10+15+153+42=377; 

Pipas-3+3+3+11+3=23; 

Recebidos por Álvaro Pires, Lopo de Goios (escudeiro), João Álvares 

(carpinteiro), Fernando Eanes (carpinteiro), João de Almada (carpinteiro), Martim 

Álvares (cabouqueiro), Vasco Esteves (carpinteiro), Martim de Várzea  (carpinteiro), 

João Gonçalves (pedreiro), Diego Nunes (escudeiro), Diego Pina (escudeiro), Rui Dias 

(escudeiro), Esteves Eanes Montanha Negra, Fernão de Lagos, Afonso Eanes 

(escudeiro), Nuno Álvares, João Rodrigues Jusarte (escudeiro), Fernão Pinto 

(escudeiro), Afonso Gonçalves de Tovar, Gonçalo Barrentos, Álvaro Eanes (escudeiro), 

Diego Pires (escudeiro),Afonso de Almeida (fidalgo), Gonçalo Pires (escudeiro), Rui 

Dias (escudeiro), Lopo Álvaro (escudeiro), Álvaro Coelho e Gonçalo Eanes 

(escudeiros), Álvaro de Temes (escudeiro), Diego Serrão (escudeiro), Gil Afonso 

(escudeiro), Nuno Infante (escudeiro), João Artur, Pero de Évora (escudeiro), Rodrigo 

Afonso, Pero Escobar (escudeiro), Soeiro da Costa, Gonçalo Vaz, Pero Rodrigues 

(escudeiro), Martim Homem, Rui Serpa, Fernão Galego, João Lopes, Afonso Lopes e 

Lopo Fernandes (escudeiro), João Braga (escudeiro), Fernão Cardoso, Bartolomeu de 

Quadros (escudeiro), João Esteves Tourega (escudeiro), Diego Vaz Gaião (escudeiro), 

Afonso de Ansiães (escudeiro), Álvaro Eanes (escudeiro), Duarte Pestana (escudeiro), 

Vasco Palha (escudeiro), Soeiro Mendes (escudeiro), Fernão de Castro (escudeiro), 

Lopo Infante (escudeiro), Álvaro Afonso (escudeiro), Diego Fernandes Camelo 

(escudeiro), Lançarote Gonçalves (escudeiro), João Afonso de Óbidos, Lopo Dias 

(escudeiro), Álvaro da Torre (escudeiro), Luís Manuel (escudeiro), Nuno Barbudo 

(fidalgo), Duarte Rodrigues (escudeiro), João Sorôdio (escudeiro), João Borges 

(escudeiro), Pedro Dias (escudeiro), moços do monte, Álvaro Fernandes Palenço, Pedro 

Afonso, Álvaro Dias (mestre de caravela), Álvaro Afonso (mestre de um navio), João 

Figueiró (mestre de nau Santo Espírito), João Boqueiro (mestre de um navio), Beatriz 

Anes, Pedro Fernandes (mestre de um navio),João Serrão (escudeiro), João Brandão, 

Gonçalo Monteiro. 
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A maior parte destes gastos são para ”mantimento”. 

 

 Utensílios- 1 Panal, 32 sacos de verga, 3 esteiras,3 ouriques e 3 cordas de 

esparto, 1 cabre de linho, 350 pregos, 2 lanternas, 8 Polés, 1 roldana, 2 novelos 

de fio palombar, 2 dúzias de agulhas, 4 mangueiras, e 1 vara de bomba. 

5.5.2. O que entregou Gonçalo Pacheco, tesoureirode Ceuta, nestes dois anos 

 

 Aduelas-1848; 

 Banda-95 dobras; 

 Barras-204; 

 Braças de Vimes-378; 

 Carne da suã: 

32+22+12+32+16+16+16+8+8+16+16+16+8+8+16+16+16+16+16+16+16+16+

16+48+640+640+96+192+916+96+96+128+96+64+96+672+160+96+128+800

+64+64+96+60+640+192+96+128+192+2+224+112+16+16+16+16+480+240+

240+144+480+264+144+336+336+480+480+240+240+240+240+240+240+14

4+528+528+3024+770+840+888+3425+2728+128+3920+970+158=30.391 e 1 

quarto; 

 

Bens e produtos entregues a: Conde da Atouguia; Pero Rodrigues (cavaleiro), 

Álvaro Fernandes Palhanço, Afonso Gil e Pero Eanes (vassalos), Martim Velho (moço 

da Câmara do Infante D. Fernando), Martim Homem, Diego Borges, Fernão de 

Valença, Gonçalo Anes, Luís Garcia, Nuno Fernandes, Martim Sodré, Diego de Pina, 

Pero de Évora, Pedro Álvares, Diego Pereira (escudeiro), João Rodrigues Aranha, 

Gallaz Gallo (escudeiro), João Vaz, Rui da Costa, Rui da Fonseca, Gonçalo Eanes 

(escudeiro), Vasco Leite, Duarte Serôdio (fidalgo da Casa do Infante D. Fernando), Luís 

Mendes de Vasconcelos, D. Álvaro de Ataíde, Vicente Rodrigues (escudeiro), Cide de 

Sousa, Vasco Palha (escudeiro), Duarte Pestana (escudeiro), Diego Gomes de Abreu, 



 

48 

Diego de Barros (escudeiro), Martim de Alenquer (rei das Trombetas de Portugal), 

Gonçalo Físico (mestre), Pero de Carvalhã, Diego Pires (escudeiro), Vicente Martins 

Chichorro, Alvor Eanes (escrivão das Cozinhas), Fernão Álvares Neto, Rui de Sequeira, 

João da Silva e Fernão Teles (fidalgos), Pero Gonçalves (moço da Câmara), Diego 

Barreto (moço da Câmara), Pero Borges, Garcia Álvares (moço da Câmara), Álvaro de 

Almada (fidalgo), Martim Coelho, Rui Barretos (cavaleiro), Pero Queirós (fidalgo), 

Pero de Albuquerque (fidalgo), D. Álvaro de Castro (camareiro-mor), João 

Lourenço(ferrador), Diego Álvares, João de Lisboa(pedreiro), Cristóvão 

Esteves(pedreiro), Afonso Pedreiro(pedreiro), Rodrigo Estevs (pedreiro), Pero de 

Santarém e Antão Afonso (escudeiro), Rui Dias (escudeiro), Nuno Pinto (escudeiro), 

Alvor Eanes (correeiro), João Caldeira (escudeiro), Afonso Rodrigues Girão 

(escudeiro), Fernão de Valença (escudeiro), Álvaro de Coiros (escudeiro),  Rui Casco 

(escudeiro), Heitor Melo (fidalgo), Afonso Martins Farto, Fernão Cerveira (escudeiro), 

Lopo Álvares (escudeiro), Álvaro Fernandes (servidor), Gonçalo Nogueira (escudeiro), 

Fernão de Asnais (escudeiro), João Serra (escudeiro do Infante D. Fernando), Gonçalo 

Falcão(fidalgo), Álvaro de Sousa (mordomo-mor e do Conselho Régio), Martim Çapata 

(tesoureiro-mor em Lisboa), Diego Álvares Briano (mestre de barca), João Brandão e 

Lourenço Afonso (escudeiro e patrão das galés respetivamente), João Borges. Bens 

dados pelo preço do pescado e soldo e mantimento. 

 

 Centeio- 26 Móios a Pero Fernandes. 

 

 Cevada- Alqueires- 9+32+32+12+48+15+9+70,5=227,5; 

moios-8+21+57+17+7=110; 

Entregues a: Rui Casco (escudeiro), Heitor Melo (fidalgo), Fernão Cerveira (escudeiro), 

Álvaro de Sousa (mordomo-mor e do conselho), João de Melo (fidalgo), Pedro 

Henriques (escudeiro castelhano), Fernando Peixoto (cevadeiro-mor), Diego Álvaro 

Briano(mestre de barca), Pero Fernandes (mestre da caravela Viana), Vasco Pires 

(mestre da caravela Gaia), Pero Afonso (mestre do navio de Lançarote). Tudo 

entreguepara mantimento destes e dos que iam com eles. 
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 Côvados:18+8+20+14+19+44+34+34+34+25+18+10+27+33+8+4+23,5+27+1

4+23+44+22+18,5+14+92+26+28+19,5+23=150,3; 

Peças-2+7+1+2+2+1+6+9+20,3+3+10+26+33+22+3+2+3= 690,5; 

Terças-89,2+2+1=92,2; 

 

Entregues a Álvaro Eanes (escudeiro), Diego Álvares, António Eanes (vedor dos 

tanoeiros), arrumadores, Álvaro Afonso (escudeiro), Álvaro Gonçalves (escrivão do 

reguengo de Algés), Lopo de Évora (escrivão), Rui Gil (almoxarife), Diego Pereira 

(cavaleiro da Casa do Infante D. Henrique), Isaque Nafull (judeu), Leonor Afonso 

(mulher de Mem Vasques), Mestre Jusepe Branco Cirurgião (judeu), João da Várzea 

(carpinteiro), Gonçalo Eanes (sapateiro), João Maria, Margarida Afonso Faldruda, João 

Crespim (judeu), Gonçalo Esteves (escudeiro), Martim Gil (barbeiro), João Serrão e 

Fernão Rodrigues (escudeiros do Conde de Mira), Álvaro Lopes, Afonso Vaz (copeiro), 

Diego Rodrigues, Mor Gonçalves, Fernão Martins (pedreiro), Álvaro de Teives 

(escudeiro), Diego Álvares (criado). Produtos entregues para solo e mantimento e 

compra de utensílios. 

 

 Dinheiro:1350+5142+221+600+7,5+7,5+7,5+3+3+7,5+7,5+7,5+3,5+3,5+7,5+

7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+22+2040+2800+400+940+400+400+1060+

400+600+45+300+400+3280+600+2230+400+500+3600++300+300+400+300

+2680+800+400+500+820+13.150+1005+52+507,5+507,5+507,5+507,5+1841

+107+921+552+1902+998+2234+1200+380+1932+2682+921+981+1111+671

+980+951+702+2350+1094+247,5+13846+3632,5+411+1050+99.200+500+10

00+500+1000+600+71+1986+1000+2188+3370+74+14.854+530+2362+9228+

1122+463,5+341,5+231,5+3894+2145+1489+1554+1081+2418+595+2437+27.

207+800+987+370+396+4377+800.990+4639+47.425+9620+8130+2888+7+15

72+450+2300+300+600+300.000+204+1000+4+3+1,5+23.929+1820+520+150

0+1200+3600+220+1106+800+1000+2600+4558+2070+3084=1.492.754,3 

reais pretos-14; 1 florim de ouro e 1,5 escudo de ouro; 
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Entregues a: Afonso Lourenço (porteiro dos Contos de Ceuta), Fernão Gonçalves de 

Faria (almoxarife), Martim Velho (moço da Câmara do Infante D. Fernando), Martim 

Homem, Diego Borges, Fernão de Valença, Gonçalo Anes, Luís Garcia, Nuno 

Fernandes, Martim Sodré, Diego de Pina, Pero de Évora, Pero Álvares, Diego Pereira 

(escudeiro), João Rodrigues Aranha, Gallaz Gallo (escudeiro), João Vaz, Rui da Costa, 

Rui da Fonseca, Gonçalo Eanes (escudeiro), Vasco Leite, Duarte Sousa (fidalgo da Casa 

do Infante D. Fernando), Luís Mendes de Vasconcelos, D. Álvaro de Ataíde, Vicente 

Rodrigues (escudeiro), Cidede Sousa, Vasco Palha (escudeiro), Duarte Pestana 

(escudeiro), Diego Gomes Abreu, Diego de Barros, (escudeiro), Martim de Alenquer 

(rei das Trombetas de Portugal e cavaleiro), mestre Gonçalo Físico, Pero de Carvalhã, 

Diego Pires (escudeiro), Vicente Martins  Chichorro, Alvor Eanes (escrivão das 

cozinhas), Rui de Melo (fidalgo), Fernão Álvares Neto, Rui de Sequeira, João da Silva e 

Fernão Teles (fidalgos), Pero Gonçalves e Diego Barreto (moços da câmara), Pero 

Borges, Garcia Álvares, Álvaro de Almada (fidalgo), Martim Coelho e Pero Coelho, 

Rui Barreto (cavaleiro),  Pero Queirós (fidalgo), Pero de Albuquerque, D. Álvaro de 

Castro (camareiro-mor), João Lourenço (ferrador), Diego Álvares, João de Lisboa 

(pedreiro), Cristóvão Esteves (pedreiro), Afonso (pedreiro),Rodrigo  Esteves (pedreiro), 

Pero de Santarém e Antão Afonso (escudeiros), Rui Dias (escudeiro), Nuno Pinto 

(escudeiro), Álvaro Eanes (correeiro), Afonso Rodrigues Girão (escudeiro), Fernão 

Garcia, adaíl e Fernão Lopes, Fernão de Valência (escudeiro), Álvaro de Coiros 

(escudeiro), Rui de Casco (escudeiro), Heitor de Melo (fidalgo), Afonso Martins Farto, 

Fernão Cerveira (escudeiro), Lopo Álvares (escudeiro), Álvaro Fernandes (servidor), 

Gonçalo Nogueira (escudeiro), Fernão de Asnais (escudeiro), João Serrão (escudeiro do 

Infante D. Fernando), Gonçalo Falcão (fidalgo), Pero Sanchez (carpinteiro), Álvaro de 

Sousa (modormo-mor e do Conselho), João de Melo (fidalgo), Pero Henriques 

(escudeiro e castelhano), Diego Álvares Briano (mestre de barca), DiegoVaz 

(escudeiro), Gonçalo Eanes (almoxarife), Diego Gonçalves (escudeiro), Fernão 

Gonçalves Faria (almoxarife), Pero Afonso (escudeiro), braceiros, tornadores, tanoeiros, 

calafates, ganha-dinheiros, Vicente da Mata (mestre de Moralles), Diego Álvares Brião, 
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Pero Fernandes (mestre da Caravela Viana), Vasco Pires (mestre da caravela Gaia), 

Afonso  Eanes (mestre da nau do Infante D. Fernando), João Gomes (mestre de um 

barinel), Pero Afonso (mestre do navio de Lançarote), Álvaro Afonso (escudeiro), 

Vasco Esteves (cabouqueiro), João Borges, Vasco Palha (escudeiro), Lopo de Évora 

(escrivão), Rui Gil (almoxarife), Álvaro Gonçalves (escrivão), Luís Afonso (procurador 

do seu irmão Martim Afonso), João Serrão (escudeiro), Diego Rodrigues, Mor 

Gonçalves (testamenteira e herdeira), Gonçalo Gil e João Gonçalves (caminheiros de 

Ceuta), Gil Vaz (da Casa de Ceuta), Afonso Lourenço e Nuno Álvares (porteiros dos 

Contos), Afonso Rodrigues (escrivães dos contos),  João Lourenço (escrivão da Fazenda 

de Ceuta), Gil Vaz (contador das coisas de Ceuta), Luís Eanes (escrivão).Para 

“mantimento e soldo”, também por “Graça” e do que se devia por frete. 

 

 Feixes de arcos-1+214,5+130+7+1+2=355,5 

 

Para Rui Gil(recebedor) para despesa do seu ofício. 

 

 Liaças de Vimes-2+2+10+324=338; 

Para Lopo Álvares(almoxarife) para despesa do seu ofício. 

 

 Milho- alqueires-56+16=72; 

  móios-27+8+31=66; 

 

Para Diego Álvares Briano(mestre da barca), Pero Fernandes(mestre da caravela Viana) 

e João Gomes(mestre do navio Trindade). Para despesas dos seus ofícios. 

 

 Panos de Castela-Oitava-1+7=8; 

   terça-1+1+2=4; 

   Peças-2+1+1=4; 

   Quarta-1+3+3=7; 
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A Álvaro Eanes, Diego Álvares, Diego Gil (cavaleiro da Casa do Infante D. Henrique), 

Pero Vaz(meirinho de nau), Fernão Gonçalves Faria (almoxarife), Mestre Jusepe 

Branco, Cirurgião (judeu), João da Várzea (carpinteiro), Fernão Rodrigues (escudeiro), 

Diego Álvares(mestre de barca).Para soldo e mantimento. 

 

 Peças de Fundagem-25+116=141;   

 

Para Lopo Álvares(almoxarife). 

 

 Peixe-Cavalas-1332+120+208+124+60+228+100+116+60+146+40=2534; 

 Raias-14+12+24+12+12+23+24=111; 

 Pescadas:124+75+444+3+3+30+15+15+16+15+20+10+10+20+52+10+15+10+

20+30+552,5=1489,5 ; 

 Peixes Miotos-11; 

 

A Diego Álvares Briano(mestre de barca), Luís Mendes de Vasconcelos, D. Álvaro de 

Ataíde, Vicente Rodrigues (escudeiro), Cide de Sousa, Vasco Palha (escudeiro), Duarte 

Pestana (escudeiro), Diego Gomes de Abreu, Diego de Bairos (escudeiro), Martim de 

Alenquer (rei das Trombetas de Portugal e cavaleiro), Pero da Carvalhã, Diego Pires 

(escudeiro), Vicente Martins Chichorro, Álvaro Eanes (escrivão das cozinhas), Rui de 

Melo (fidalgo), Fernão Álvares Neto, Rui de Sequeira, João da Silva e Fernão Teles 

(fidalgo), Pero Gonçalves e Diego Barreto (moços da câmara), Pero Borges, Garcia 

Álvares (moço da Câmara), Álvaro de Almada (fidalgo), Pero de Albuquerque (fidalgo), 

D.Álvaro de Castro (camareiro-mor). Tudo lhes foi entregue por Gonçalo Pachecopara 

mantimento destes e dos que iam com eles por três meses. 

 

 Sal- móios-25+25=50; 

 

 Tonéis:Cascos:11+2+2+18+175+16+16+2+3+2+2+1+1+1+2+2+2+1+2+1+2+1

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=276; 
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Cascos (vazios) +4+16+79+15+23+11+2+1=166; 

Alçada-30; 

Almudes-14; 

A Luís Mendes de Vasconcelos, D. Álvaro de Ataíde, Cide de Sousa, Diego Gomes de 

Abreu, Diego Pires (escudeiro), Vicente Martins Chichorro, Rui de Melo (fidalgo), João 

da Silva e Fernão Teles (fidalgos), Pero Borges, Álvaro de Almada (fidalgo), Martim 

Coelho e Pero Coelho, Pero de Santarém e Antão Afonso (escudeiros), Rui Dias 

(escudeiro), Nuno Pinto (escudeiro), João Caldeira (escudeiro), Afonso Rodrigues Girão 

(escudeiro), Fernão Garcia, adaíl e Fernão Lopes, Fernão de Valença (escudeiro), 

Álvaro de Coiros (escudeiro), Rui Casco (escudeiro), Fernão Cerveira (escudeiro), 

Álvaro Fernandes (servidor), João Serrão (escudeiro do Infante D. Fernando), Gonçalo 

Falcão (fidalgo), Álvaro de Sousa (mordomo-mor e do Conselho Régio), Diego Álvares 

Briano (mestre de barca), D. Álvaro de Castro (camareiro-mor), Heitor de Melo 

(fidalgo), João de Melo (fidalgo), Rui Gil (recebedor), Lopo Álvares (almoxarife), 

Lançarote (almoxarife), Afonso Eanes (mestre da nau do Infante D. Fernando), João 

Gomes (mestre do navio Trindade), Pero Afonso (mestre do navio Trindade), João 

Borges. Entreguespara “despesa dos seus ofícios”e de “soldo e mantimento” adiantados 

de três meses. 

 

 Trigo-Almudes: 

75+3+4+4+2+2+2+4+4+4+2+2+4+4+4+4+4+4+4+4+4+12+160++160+24+48+

24+24+60+24+31+24+16+24+168+40+120+24+32+200+16+16+24+16+170+4

8+24+32+48+648+56+28+4+4+4+4+278(3quartas)+148+104+42+257,5+77+48

+126+176(3quartas)+243+242(1 quarto)+70+103+104+70+109 (3 oitavas) + 

109 (3 oitavas)+81,5+273+16+175 ( 3 quartas) 

+1286+360+70+224+17+49+282 ( 3 

quartas)+829,5+2+36+56+56+38+980+240+96+75= 8245,5; 13 quartas e 6 

oitavas; 

móios:86+30+20+2+35+51+28+6+40+50+12=360; 
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Para:Diego Martins e Gonçalo Afonso (correeiros), Álvaro Fernandes Palhanço, Martim 

Velho (moço da câmara do Infante D. Fernando), Martim Homem, Diego Borges, 

Fernão de Valença, Gonçalo Anes, Luís Garcia, Nuno Fernandes, Martim Sodré, Diego 

de Pina, Pero de Évora, Pero Álvares, Diego Pereira (escudeiro), João Rodrigues 

Aranha, Gallaz Gallo (escudeiro), João Vaz, Rui da Costa, Rui da Fonseca, Gonçalo 

Eanes (escudeiro), Vasco Leite, Duarte Sousa (fidalgo da Casa do Infante D. Fernando), 

Luís Mendes de Vasconcelos, D. Álvaro de Ataíde, Vicente Rodrigues (escudeiro), Cide 

de Sousa, Vasco Palha (escudeiro), Duarte Pestana (escudeiro), Diego Gomes de Abreu, 

Diego de Barros (escudeiro), Martim de Alenquer (rei das trombetas de portugal e 

cavaleiro), Mestre Gonçalo, físico, Pero de Carvalhã, Diego Pires (escudeiro), Vicente 

Martins Chichorro, Álvaro Eanes (escrivão das cozinhas), Rui de Melo (fidalgo), 

Fernão Álvares Neto, Rui de Sequeira, João da Silva e Fernão Teles (fidalgos), Diego 

Gonçalves e Diego Barreto (moços da câmara), Pero Borges, Garcia Álvares (moço da 

câmara), Álvaro de Almada (fidalgo), Martim Coelho e Pero Coelho, Rui Barreto 

(cavaleiro), Pero Queirós (fidalgo), Pero de Alenquer (fidalgo), D. Álvaro de Castro 

(camareiro-mor), João Lourenço (ferrador), Diego Álvares, João de Lisboa (pedreiro), 

Cristóvão Esteves (pedreiro), Afonso (pedreiro),Rodrigo Esteves (pedreiro), Pero de 

Santarém e Antão Afonso (escudeiros), Rui Dias (escudeiro), Nuno Pinto (escudeiro), 

Alvor Eanes (correeiro), João Caldeira e Afonso Rodrigues Girão (escudeiros), Fernão 

Garcia e Fernão Lopes, Fernão de Valença (escudeiro), Álvaro de Coiros (escudeiro), 

Rui Casco (escudeiro), Heitor Melo (fidalgo), Afonso Martins Farto, Fernão Cerveira 

(escudeiro), Álvaro Fernandes (servidor), Gonçalo Nogueira (escudeiro), Fernão de 

Asnais (escudeiro), João Serrão (escudeiro do Infante D. Fernando), Gonçalo Falcão 

(fidalgo), Pero Sanchez (carpinteiro), Álvaro de Sousa (mordomo-mor e do Conselho 

Régio), João de Melo (fidalgo), Pedro Henriques (escudeiro e castelhano), Diego 

Álvares Briano (mestre de barca), Nuno Infante (vedor dos fornos), Pero da Maia 

(escudeiro), Pero Afonso (contador), João Gomes (despenseiro denau), Pero Fernandes 

(mestre da caravela Viana), Vasco Pires (mestre da caravela Gaia), Afonso Eanes 

(mestre da nau do Infante D. Fernando), João Gomes (mestre do navio Trindade), Pero 

Afonso (mestre do navio de Lançarote), D. Fernando arcebispo de Braga), João Borges. 
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Tudo pelo “preço do pescado” e de “soldo e mantimento” dos que iam com estes nas 

naus. 

 

 Utensílios-Casco de Bota-1; 

  Sacos-10+32=42; 

  Pregos-11+150+100+350=611; 

  Lixas-12+15+12+12+12+12+12+18+24=129; 

  Estres de Esparto-3+3=6; 

  Cabre de Linho-1+1=2; 

  Cordas-3+3=6; 

  Lanternas-2+2=4; 

  Novelos de Palombar-2+3=5; 

  Mangueiras-4+2=6; 

  Vara para Bomba-1. 

  Polés-8+8=16; 

  Roldana-1+1=2; 

  Panal-1; 

  Cestos-3; 

  Ouriques-3; 

  Agulhas-24; 

 

Para João da Silva e Fernão Teles, Luís Mendes de Vasconcelos, Diego Gomes de 

Abreu, Vicente Martins Chichorro, Rui de Melo (fidalgo), Álvaro de Almada (fidalgo), 

D. Álvaro de Ataíde, D. Álvaro de Castro (camareiro-mor), Diego Álvares Briano 

(mestre de barca), um tesoureiro.Para soldo e mantimento destes e dos que iam com 

eles. 

 

 Vinho-Tonel-1 

Almudes:6+5+2,5+2,5+2,5+1+1+2,5+2,5+2,5+1+1+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+

2,5+2,5+2,5+7+100+100+15+30+15+15+40+15+20+15+10+15+105+25+75+1
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5+20+115+10+10+15+10+100+30+15+20+30+405+35+17,5+2,5+2,5+2,5+2,5

+87,5+43 (3 quartos) +43 (3 quartos)+26 (1 quarto)+87,5+48,5+30+61 (1 

quarto) +61 (1 quarto)+87,5+86,5+ 43 (3 quartos)+43 (3 quartos)+ 43 (3 

quartos)+43 ( 3 quartos)+43 (3 quartos)+43(3 quartos)+26 (1 quarto)+96 (1 

quarto)+10+82,5+30+130 (3 quartos)+43 (3quartos)+147+174+35+22 (1 

quarto)+32+411,5+150=3813,5 e 36 quartas; 

Canadas-3+3+3+3=12; 

móios-5; 

 

Para o Conde de Atouguia, Gonçalo Pires Cavaleiro, Afonso Gil e Pero Eanes 

(vassalos), Martim Velho, Martim Homem, Diego Borges, Fernão de Valença, Gonçalo 

Anes, Luís Garcia, Nuno Fernandes, Martins Sodré, Diego de Pina, Pero de Évora, Pero 

Álvares, Diego Pereira (escudeiro), João Rodrigues Aranha, Gallaz Gallo (escudeiro), 

João Vaz, Rui da Costa, Rui da Fonseca, Gonçalo Eanes (escudeiro), Vasco Leite, 

Duarte Sousa (fidalgo da casa do Infante D. Fernando), Luís Mendes de Vasconcelos, 

D. Álvaro de Ataíde, Vicente Rodrigues (escudeiro), Cide de Sousa, Vasco Palha 

(escudeiro), Duarte Pestana (escudeiro), Diego Gomes de Abreu, Diego de Barros 

(escudeiro), Martim de Alenquer (rei das Trombetas de Portugal e cavaleiro), Mestre 

Gonçalo, físico, Pero da Covilhã, Diego Pires (escudeiro), Vicente Martins Chichorro, 

Álvaro Eanes (escrivão das Cozinhas), Rui de Melo (fidalgo), Fernão Álvares Neto, Rui 

de Sequeira, João da Silva e Fernão Teles (fidalgos), Pero Gonçalves e Diego Barreto 

(moços da câmara), Pero Borges, Garcia Álvares (moço da câmara), Álvaro de Almada 

(fidalgo), Martim Coelho e Pero Coelho, Rui Barreto (cavaleiro), Pero Queirós 

(fidalgo), Pero de Albuquerque (fidalgo), D. Álvaro de Castro (camareiro-mor), João 

Lourenço (ferrador), Diego Álvares, João de Lisboa (pedreiro), Cristóvão Esteves 

(pedreiro), Afonso (pedreiro), Rodrigo Esteves (pedreiro), Pero de Santarém e Antão 

Afonso (escudeiros), Rui Dias (escudeiro), Nuno Pinto (escudeiro), Alvor Eanes 

(correeiro), João Caldeira (escudeiro), Afonso Rodrigues Girão (escudeiro), Fernão 

Garcia, adaíl e Fernão Lopes, Fernão de Valença (escudeiro), Álvaro de Coiros 

(escudeiro), Rui Casco (escudeiro), Heitor Melo (fidalgo), Afonso Martins Farto, 
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Fernão Cerveira (escudeiro), Lopo Álvares (escudeiro), Álvaro Fernandes (servidor), 

Gonçalo Nogueira (escudeiro), Fernão de Asnaees (escudeiro), João Serrão (escudeiro 

do Infante D. Fernando), Gonçalo Falcão (fidalgo), Pero Sanchez (carpinteiro), Álvaro 

de Sousa (mordomo-mor e do conselho), João de Melo (fidalgo), Pero Henriques 

(escudeiro e castelão), Diego Álvares Briano (mestre de barca), Afonso Eanes (mestre 

da nau do Infante D. Fernando), João Gomes (mestre do navio Trindade), Pero Afonso 

(mestre do navio de Lançarote), João Borges, um tesoureiro. Entregas especialmente 

pelo“preço do pescado e mantimento”. 

5.5.3. Análise estatística do que Gonçalo Pacheco recebeu e entregou 

Segue-se agora uma análise de tudo o que Gonçalo Pacheco recebeu e entregou, 

através de gráficos. 
32
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A carne era a alimentação mais consumida. No gráfico 1 verifica-se, que 

Gonaçalo Pacheco entregou muito mais carne (suãs), do que recebeu. Além 

disso, esta esta entrega também abastecia a cidade de Ceuta. 

                                                             
32

Atente-se que para a interpretação destes gráficos começam pela alimentação, seguindo-se da bebida, 

dinheiro e utensílios. 
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Gráfico 2: Centeio 

 

Neste segundo gráfico verifica-se que Gonçalo Pacheco só entregou e nada 

recebeu. Este centeio quase exclusivamente para que os estantes em Ceuta fizessem pão, 

e eventualmente uma pequena percentagem para semear, já que o espaço agricultável, 

dentro e fora das muralhas, era escasso e sobretudo muito inseguro.  
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Neste gráfico 3, ainda relativo à cevada, verifica-se já um maior pendor para o 

que Gonçalo Pacheco recebeu: muito mais móios de cevada do que aqueles que 

entregou. No que respeita ao cereal medido em alqueires, Gonçalo Pacheco deu mais 

alqueires de cevada do que recebeu. A cevada também era destinada para fazer pão, 

talvez alguma, pouca, para semear, e muita para alimentar os cavalos de que a praça 

dispusesse, e que tinham que estar sempre em excelente forma. 
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Gráfico 3: Cevada 
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Gráfico 4: Milho 

 

No gráfico 4, no que respeita o milho, um cereal importante na alimentação, Gonçalo 

Pacheco recebeu mais do que entregou, o que é curioso, pois sendo um elemento 

importante na alimentação, Gonçalo recebeu mais do que entregou, talvez porque em 

Ceuta, havia escassez de milho e dai dar mais do que receber. 
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Gráfico 5: Pão 

 

O gráfico 5 mostra-nos que Gonçalo Pacheco apenas recebeu 5 tinas e apenas 1,5 

alqueire de milho e não distribuiu nenhum.Possivelmente, não era um alimento muito 

consumido nas embarcações nem em Ceuta.  
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Gráfico 6: Peixe 

 

Juntamente com a carne, o peixe é um dos alimentos mais consumidos. Portugal 

era um reino costeiro e Ceuta um porto na passagem entre Atlântico e Mediterrâneo. 

Além de alguma agricultura, a pesca também era uma actividade central. Neste gráfico, 

verifica-se que Gonçalo Pacheco entregou muito peixe, como pescadas e cavalas, em 

especial para a manutenção e para o abastecimento em Ceuta. Todavia, também recebeu 

peixe, mais cavalas do que pescadas, mas em quantidades muito residuais em 

comparação com o que entregou. Há mais tipos de peixe, as raias e os peixes miotos, ao 

que verifica pouco consumidos em Ceuta. 
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Gráfico 7: Trigo 

 

No gráfico 7, verifica-se que Gonçalo Pacheco entregou muitos alqueires de trigo 

do que os que recebeu, até porque recebeu pouca quantidade. O que se destaca mais 

neste gráficosão  os poucos móios que entregou, que contrastam com os muitos 

alqueires de trigoque entregou; o tipo de meida preferencialmente usada, que merecia só 

por si uma relexão cuidada, diz quase tudo sobre quantidades, volumes e ritmos da 

circulação do cereal. O trigo, em conjunto com o centeio, a cevada e o milho eram de 

facto, as bases da alimentação dos habitantes de Ceuta; por isso se vê que Gonçalo 

Pacheco,  entregou muito estes cereais mais do que recebeu. 
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Gráfico 8: Vinho 

 

O vinho era a bebida mais consumida. Prova disso é a grandequantidade de 

almudes de vinho que distribuiu, em comparação com o que recebeu.  

 

Gráfico 9: Pipas de Vinho 
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Relativamente às pipas de vinho ou partes e matéria-prima para fazer o vasilhame, 

nota-se neste gráfico que Gonçalo Pacheco recebeu mais cascos, feixes de arcos e tonéis 

do que entregou.  

 

Gráfico 10: Dinheiro 

Verifica-se neste gráfico que Gonçalo Pacheco entregou muito mais dinheiro (a 

saber 1.492.754,3 reais brancos)do que recebeu (cerca de 834.785,5 reais brancos), o 

que é compreensível se concluirmos que o mantimento de todos os trabalhadores da 

praça custava dinheiro.Bem como a compra de bens e alimentação. 
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Gráfico 11: Utensílios 

 

Neste gráfico verifica-sequeGonçalo Pacheco entregou mais utensílios do que 

recebeu: sacos de verga, lanternas, roldanas, cabres de linho, etc. Contudo, verifica-se 

também que recebeu e entregou centenas de pregos, peças fundamentais para a 

construção naval e para a construção civil. O facto de Gonçalo Pacheco entregar mais 

utensílios do que receber prende-se com a necessidade de em Ceuta se fazeremdia e 

noite construções e reparações diversas. 
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Atente-se agora nas pessoas envolvidas. 

 

 

Gráfico 12: Escudeiros33 

Os escudeiros são os mais numerosos. Neste gráfico salientam-se os escudeiros 

Diego e João Serrão, dos que mais aparecem no abastecimento (dez vezes). 

 

 

                                                             
33 Além dos que estão nos gráficos, também aparecem com dez veze João Serrão;  seis vezes , Rui Casco; 
cinco vezes Afonso Rodrigues Girão; quatro vezes Gallaz Gallo; três vezes João Caldeira; duas vezes 
Gonçalo Pires; uma vez Diego Gonçalves. 
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Gráfico 13: Mestres de barca34 

Os mestres de barca, importantes nas embarcações do abastecimento, também 

eram bastantes. Diego Álvares Briano aparece-nos citado nove vezes. 

                                                             
34 Além dos que figuram neste gráfico contabilizam-se também por com cinco vezes , Álvaro Afonso, 

João Gomes; três vezes Afonso Eanes,Álvaro Vaz; duas vezes João de Vilaviçosa e João Figeiró;uma vez 

Álvaro Eanes, Álvaro Dias. 
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Relativamente aos fidalgos, verifica-se que Álvaro de Almada aparece por seis 

vezes (talvez um dos que mais dinheiro tinha). 
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Gráfico 15: Recebedores/Almoxarifes 

Neste presente gráfico verifica-se que Rui Gil e Fernão Gonçalves de Faria são os 

que aparecem por mais vezes (10); os dois são homens da total confiança de Gonçalo 

Pacheco.  
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Gráfico 16: Ferradores, Carpinteiros, Porteiros, Cabouqueiros, Pedreiros35 

 

No gráfico 16, que engloba algumas profissões e ocupações importantes no 

quotidiano de Ceuta, contam-se diversos homens. Por exempo João Lourenço, João de 

Lisboa, Cristovão Esteves, Afonso Pedreiro e Rodrigo Esteves são os mais. Citados e, 

possivelmente, dos mais activos. 

 

 

                                                             
35 Além dos que figuram neste gráfico contabilizam-se também por quatro vezes João de Lisboa, 

Cristovão Esteves, Afonso Pedreiro e Rodrigo Esteves; três vezes Martim Álvares, João Gonçalves; duas 

vezes João Álvares, Fernão Eanes, João de Almada,João de Almada, Vasco Esteves,  Martim da Várzea, 

João Gonçalves, Afonso Lourenço; uma vez  Gonçalo Gil, Nuno Álvares, João Esteves, João Afonso e 

Vasco Esteves, Diego  Álvares ,Martim Gil, Fernão Martim e Álvaro de Sousa. 
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Gráfico 17: Tesoureiros 

 Quanto aos tesoureiros, que contavam e geriam o dinheiro, contam-se pelos 

menos quatro, Álvaro Fernandes de Monterroioem duas ocasiões, Fernão Gonçalves, 

Martim Çapata e um desconhecido. 
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Gráfico18: Escrivães 

Os escrivães resgistavam tudo o que se transacionava, o que se recebia e 

entregava, tudo o que era para ficar por escrito; esta carta de quitação que estudámos 

assentou, de certeza absoluta, em centenas de pequenos escritos alvarás, contas, 

encomendas e notas de entrega ou de recebimento. 
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5.6. Conclusões sobre o que Gonçalo Pacheco recebeu e entregou 

Apresentados todos estes dados do que Gonçalo Pacheco deu, podiamos sugerir 

algumas ideias-chave: o grande número de escudeiros (48), e na parte do que se recebeu 

33. Estes escudeiros têm um grande peso no abastecimento de Ceuta: tinham grande 

responsabilidade pelos produtos vários transacionados. O escudeiro podia ser o mais 

baixo degrau nobiliárquico: servia um senhor ou nobre, cuidava dos seus cavalos e 

transportava-lhe as armas.  Mas com frequência escudeiros e até cavaleiros são estratos 

superiores do Terceiro Estado, do Povo, sendo bastante difícil distingui-los dos outros. 

É natural que os escudeiros fossem nestas viagens até Ceuta e auxiliassem no 

abastecimento com recursos próprios. Realcemos aindaos Mestres das embarcações, que 

levavam todos os produtos que iam de Lisboa para Ceuta:  na parte do que se recebeu 

contámos 20(aparecem por  cinco vezes Álvaro Pires e Álvaro Afonso). Na parte das 

despesas é Diego Álvares Briano o mestre que aparece mais vezes;  talvez a sua nau 

fosse a que levasse mais produtos ou a que ia mais vezes a Ceuta.  

Em terceiro lugar, falemos dos fidalgos, que financiavam alguns produtos, ou que 

tinham negócios em Ceuta, destacando-se por três vezes no capítulo das receitas Afonso 

Almeida, e no das despesas por  onze vezes Álvaro de Almada, Rui de Melo, João Silva 

e Fernão Teles como os mais ativos. 

Depois  vêm os moços, em especial moços da Câmara, os que faziam a maior 

parte do trabalho, desde carregar e descarregar mercadorias, ou fazer recados diversos, 

destacando-se nas receitas Diego Barreto (por 5 vezes).  

Uma referência aos judeus:na parte do que Gonçalo Pacheco recebeu, aparecem 

três judeus sendo eles Abrão Zabocal, Esteves Eanes Çarrabodes e Pedro Eanes 

Çarrabodes (estes dois últimos talvez irmãos); já no que dispendeu aparecem pelo 

menos dois (Isaque Nafull e João Crespim. Depois, entre os ofícios e cargos, os 

almoxarifes e os  recebedores, que arrecadavam o dinheiro de impostos e taxas, faziam 

o inventário de todos os recursos e dinheiro envolvidos e  discriminavam tudo para o 

Tesoureiro.  

  O Tesoureiro era o responsável pela guarda, distrubuição e contagem do 

dinheiro. Outro dos cargos importantes era o do Escrivão (aliás havia diversos), que 
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tinha o cargo de registar por escrito tudo o que envolvesse estes produtos e dinheiro, 

bem como todas as operações. 

Entre as profissões, começaremos  pelos mesteres, como pedreiros e 

carpinteiros, e barbeiros. Os cabouqueiros trabalhavam nas minas ou nas pedreiras. 

Depois há ocupações que nos surgem mais esporadicamente, e mencionadas nas 

receitas: um ferrador, um barbeiro, dois caminheiros, encarregados de levar e trazer 

notícias, pequenos objectos, cartas, documentos, de levar informações.  

Em suma, Gonçalo Pacheco ao que tudo indica gastou muito mais do que 

recebeu, pois gastou cerca de 1.492.754,3 reais brancos mais 14 reais pretos, 1 florim de 

ouro e 1,5 escudo de ouro e recebeu apenas 834.785,5 reais e 1 florim de ouro, ficando 

assim com um slado negativo de 657.968,8 reais. É apenas uma gota de água de 

informação, mas confirma tudo que vamos sabendo sobre os custos da manutenção de 

Ceuta. 

Além do dinheiro que despendia, havia gastos e consumos elevadíssimos, que, se os 

pudéssemos calcular em dinheiro, dariam uma fortuna, em alimentos como o milho, o 

centeio, o vinho, o sal, o peixe e o trigo, artefactos como balanças para pesar pão, 

madeira, pregos, cestos, sacos e arcas. Alguns produtos destinavam-se sobretudo às 

construções naval e civil em Ceuta, daí surgirem muitos carpinteiros e pedreiros nesta 

carta de quitação. 
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Conclusões 

Finda esta dissertação,cremos que se podem tirar diversas ilações. A conquista de 

Ceuta, apesar de toda a apoteose à sua volta, ao longo do século XV, acabou por se 

transformar, e como fomos repetindo, “o sumidouro de Portugal”. Ao longo desta 

investigação, pareceu-nos que Ceuta foi uma boa oportunidade para não só reforçar e 

afirmar a nova dinastia , como  para tentar encontrar riquezas (se as houvesse), com o 

pretexto (verídico) da luta contra os “infiéis”. Todavia, e apoiando-nosem palavras de 

Zurara,“Ceuta não foiconquista mas começo dela”, Ceuta foisem dúvida um ensaio de 

um modelo governativo, político e financeiro;  a conquista desta cidade foi o mote para 

as tentativas da conquista de Tânger, que culminou no desastre de 1437, e mais tarde de 

Alcácer Ceguer. No fundo, Ceuta acabou por ser uma cidade de reserva e de vigia, pois 

geograficamente era magnífica para isso. Ao longo do tempohá um forte fluxo de 

abastecimento para Ceuta, e o debate é, e já era na altura: para quê manter uma cidade 

isolada e sem comércio no Norte de África, se Portugal tinha tanta falta de recursos e de 

dinheiro? Talvez para prosseguir com a expansão marroquina. Em Portugal, o cenário 

não era animador para o povo. Sistematicamente em Cortes os delegados do Terceiro 

Estado, principalmente os das comarcas nortenhas, reclamavam contra os impostos para 

Ceuta como os “10 reais de Ceuta” ou a contribuição para os “ferreiros de Ceuta”, paga 

pelos judeus; acusavam a Coroa de cobrar  inclusive aos pobres, viúvos e deficientes. 

Além disso, criticavam-no de levar besteiros e homens para combater e deixar muitas 

localidades com falta de mão-de-obra para a agricultura e os mesteres. Além destes 

impostos também eram lançados com frequência pedidos e empréstimos, não só para 

financiar a guerra mas também para festas de casamento dos parentes do monarca. 

 Relativamente ao abastecimento de Ceuta, José Miguel Mesquita mostra que já 

na década de 40 do século XV, e através de cartas de quitação em 1441 e 1442, havia 

muito fluxo de gentes, mercadoria e de dinheiro para a cidade. A carta de quitaçãoque 

aqui apresento não é muito diferente disto. Iam para Ceuta a alimentos como o peixe (de 

vários tipos), a carne, especialmente da suãs (parte inteira da carne de porco), o milho, o 

centeio, a cevada, o trigo e o vinho, ou seja, toda a base da alimentação. É evidente que 
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Ceuta não tinha uma agricultura de segurança nos campos à volta que produzisse em 

quantidades mínimas, nem podia, por razões ecológicas. Contudo, nesta carta de 

quitação não está registada fruta, pois árvores de fruta não faltavam em Ceuta: tanto 

José Miguel Mesquita como Isabel Drummond Braga revelam nos seus trabalhos que os 

locais tinham como base da alimentação as tâmaras, as uvas, as laranjas e maçãs. Além 

de produtos alimentares iam naturalmente recursos e artefactos para o quotidiano como 

pregos, balanças, cestos, pregos, lixas, tintas, matérias-primas para a construção civil e 

naval. E sobretudo iam pessoas que representavam os vários escalões da sociedade 

medieval portuguesa. 

 Em suma, julgamos que fica mais uma vez patente nesta investigação que Ceuta  

quase só trouxe prejuízo para Portugal, e que os projectos iniciais, entre os quais o 

proselitismo religioso, se diluíram rapidamente. Esta conquista, além de não trazer  

prosperidade para Portugal, foi mesmo um “sorvedouro”,consumindo gentes, dinheiro e 

recursos, e convertendo-se num refúgio de degredados ou foragidos a justiça. 
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