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A monografia elaborada no âmbito do municipalismo portuense retracta a vida 

concelhia da cidade do Porto nos anos de 1500 a 1504. A investigação histórica teve como base o 

Livro de Vereações n.° 7 do Arquivo Histórico Municipal do Porto (A.H.M.P.), sendo os limites 

cronológicos impostos pela fonte documental utilizada. 

Esta tese revela-se importante para o estudo da complexidade da vida concelhia do 

Porto e insere-se num conjunto de trabalhos realizados com o objectivo de estudar os concelhos 

medievais portugueses, sendo o escolhido o concelho do Porto devido à nossa situação 

geográfica, tratando cada mestrando de um período específico. 

O trabalho divide-se em quatro partes. Na primeira é feito um estudo da organização 

administrativa: os livros de actas, a «casa da rolaçom», cargos municipais, o tipo de sistema 

eleitoral, as substituições, outros cargos e a frequência com que se realizavam as sessões 

camarárias. Na segunda serão apresentadas as relações estabelecidas entre o poder local e o 

poder central - as cartas, alvarás régios e petições dos concelhos trocadas durante o período 

acima referido. E ainda desenvolvido um assunto que originou uma certa fricção entre o poder 

local e o poder central - o privilégio de não residirem fidalgos na cidade. Na penúltima parte 

estarão referenciados alguns assuntos debatidos nas vereações do Porto: a economia e finanças 

municipais, regulamentações para a uniformização dos pesos e das medidas do reino, e medidas 

preventivas para evitar a saída de bens indispensáveis à alimentação. Por fim, serão tratados 

alguns aspectos citadinos, isto é: as obras efectuadas e como se procurava manter a ordem 

pública, as medidas tomadas pela cidade quando chegaram notícias de que se morria de peste na 

Galiza, e por fim a grande festa que era a procissão do Corpo de Deus que movimentava toda a 

população, dando uma grande vivacidade às ruas da cidade do Porto. 

Tratando-se de um trabalho que abarca todos os aspectos discutidos em vereação nos 

anos de 1500 a 1504 (económicos, sociais, culturais ...), apresenta lacunas no tratamento de 

alguns pontos que aparecem pouco referenciados nas actas camarárias estudadas. 

Sendo o inicio do século XVI um período pouco estudado, houve dificuldades em 

encontrar estudos com referências precisas às datas em questão. O tempo actual para a 

elaboração de uma tese de mestrado revela-se escasso para uma pesquisa mais desenvolvida, com 

o recurso a outro tipo de fontes, de forma a descrever mais detalhadamente todos os aspectos da 

vida concelhia da cidade do Porto no inicio do século XVI. 
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Um agradecimento ao Prof. Baquero Moreno, pois foi por sua sugestão que surgiu este 

objecto de estudo, que pelo facto de ser comum a todos os elementos do grupo de Mestrado, por 

ele orientado, fez com que trocássemos ideias, sugestões, originando um bom ambiente de 

trabalho com grande camaradagem. 
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1.1. Livros de Actas 

As origens dos livros de actas remontam a uma «Ordenação de D. Afonso IV (publicada 

entre 1340 e 1348) que obrigava a registar em livros todos os actos significativos da vida 

municipal (desde as despesas e contas dos procuradores às contas das almotaçarias, passando 

evidentemente pelas deliberações que tinham força de lei). A decisão insere-se na tendência 

para a fixação, por escrito, de decisões que tinham força de lei; as posturas, em particular, 

tinham um peso significativo como fontes do direito». 

As decisões tomadas por maioria, nas reuniões camarárias, tinham a designação de 

acórdãos. «Em livro próprio, o escrivão da Câmara redigia a acta respectiva, que constava de 

uma introdução, em que era notada a data, local e presenças, seguida da redacção de todas as 

deliberações. No termo da mesma assinavam os oficiais presentes, a começar pelo juiz, 

terminando nos procuradores dos mesteres. Para surtirem efeito os acórdãos precisavam de ser 

publicados pelo pregoeiro. Eram raras as decisões que não fossem acompanhadas de medidas 

punitivas, chegando, em alguns casos mais graves, a propor-se o degredo em relação ao 

território municipal». 

O livro de actas de vereações, como fonte histórica, «trata-se do suporte em que os 

homens mais poderosos das localidades fazem assentar as suas decisões nas matérias mais 

importantes do governo municipal - regimentos dos ofícios com tabelamento de preços, normas 

de qualidade dos produtos e horários de trabalho, regras e preços do comércio em geral, 

problemas de segurança, conflitos internos, abastecimento, higiene saúde, arrendamento de 

receitas municipais, gestão do património concelhio, etc. - para que essas mesmas decisões 

passem a revestir-se da dignidade de lei». Muitas das decisões registadas nas actas de 

vereações «são propostas de normas», sendo necessário completar as informações contidas nas 

1 «Vereaçoens» 1431 - 1432, ed. de Luís Miguel DUARTE e João Alberto MACHADO, Porto, 1985 [col. «Documentos e 
Memórias para a História do Porto», 44], p. 12. 
2 MOREIRA, Manuel António Fernandes - O Município e os Forais de Viana do Castelo. Edição da Câmara Municipal de Viana 
do Castelo, 1986, p. 53. 
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mesmas com outra documentação, como por exemplo: os livros de receitas e despesas, alvarás, 

provisões e livros de contas dos procuradores.3 

A acta mais antiga do Porto, de que há noticia, «remonta ao dia 23 de Maio de 1350. 

Conhecemo-la através da transcrição que dela fez João Domingues, tabelião da cidade, num 

documento de 9 de Novembro de 1368. No entanto, o primeiro dos sete códices medievais hoje 

existentes é bastante posterior, abrangendo os anos de 1390 a 1395; foi publicado em 1937 por 

Artur de Magalhães Basto (Livro antigo). Em 1980 foi dado à estampa o Livro 2.°, que integra 

as vereações de 1401 a 1403, de 1414, de 1442 e 1443, e de 1448 e 1449». 4 

1.2. «Casa da Rolaçom» 

Segundo Magalhães Basto, o facto de a reunião de 24 de Junho de 1390, se ter realizado 

na Crasta Segunda do Mosteiro, «não quer dizer que o Porto carecesse de casa própria para 

realizar as suas sessões municipais. A cidade dispunha, havia muitos anos, duma Casa da 

Rolaçom, como vamos ver; porém as reuniões plenárias de todos os homens do concelho não 

podiam realizar-se senão em local vasto e amplo, tendo para esse fim sido muitas vezes 

escolhida a dita Crasta Segunda de S. Domingos». 5 

Como o alpendre era o lugar «mais central da cidade, e além disso se encontrava 

contíguo à Igreja e abrigado da chuva e da ardência do sol, ele servia, como as grades da Sé de 

Sevilha, para 'recreação e casa de negócios ' aos naturais». Magalhães Basto menciona Manuel 

Pereira de Novais que falou «com louvor desse espaçoso recinto, o qual, da ampla e capacíssima 

Praça de S. Domingos que se estendia até à Misericórdia, ocupava grande porção. Segundo o 

mesmo autor, esse adro fora construído em 1320, pois era isto o que se lia nos documentos do 

Arquivo do Mosteiro e na lápide colocada num vão dos arcos, da chamada Ponte de S. 

3 «Vereaçoens», ed. de Luis Miguel DUARTE e João Alberto MACHADO ..., pp. 12 - 13. 
4 «Vereaçoens», ed. de Luís Miguel DUARTE e João Alberto MACHADO ..., p. 13. 
5 BASTO, Artur de Magalhães - Os diversos Paços do Concelho da Cidade do Porto. Porto, 1937, p. 5. 
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Domingos, que sustentavam a Ermida de N. S."das Neves, por baixo dos quais se passava para a 

rua das Congostas». 

O autor primeiramente mencionado sente-se inclinado «a crer que Adro do Mosteiro de 

S. Domingos, - onde é positivo que se reuniram algumas grandes assembleias de homens - bons 

do Concelho - e Clasta Segunda do referido Mosteiro, que para o mesmo efeito serviu, são 

apenas nomes diferentes dum mesmo recinto; no entanto, não nos atreveremos a afirmar esta 

identidade, porque, não conhecendo suficientemente a planta do desaparecido Mosteiro, 

ignoramos se a nossa hipótese logicamente possível, o será também praticamente». No entanto, 

o local onde os oficiais da vereação faziam regularmente «as suas sessões era na chamada Casa 

da Rolaçom - à qual encontramos pela primeira vez referência num documento de 1354». 7 

O Senado Municipal portuense funcionou numa casa de tabuado encostada às paredes 

da Sé até que, no ano de 1350, «os homens-bons do Concelho, por 'honra e prol da dita Igreja ' -

isto é, da Igreja do Porto, à qual o burgo pertencia - e como jiéis cristãos', resolveram 

construir para seus Paços um edijlcio que não envergonhasse nem a Igreja nem a Cidade; 

acordaram, com aprovação do Corregedor, dada 'por sua carta selada do selo da correição ', 

que se edificasse 'um Paço em arcos, no Cemitério (ou adro), afastado da dita Igreja '». Depois 

de feito, depressa se verificou que o Paço havia sido mal construído. «Alguns pilares dos arcos 

acima rejèridos tinham sido assentes sobre 'um muro novo que fizera Vasco Pereira' (como diz 

uma versão), ou pelo contrário (segundo outra versão) sobre o muro velho da cerca da cidade, 

muro que pertencia ao Bispo. Fosse como fosse, o que é certo é que um trecho do muro em que 

assentava os arcos aluiu, e arrastou consigo na queda, além de grande parte da Casa da 

Câmara, um pedaço de terreno do cemitério ou adro, e as 'casas que a par dele estavam '». Por 

isso, em 1354 a Câmara continuava a ter a sua sede na «casa de tabuado encostada à sé, e 

andava em questão o Bispo. Este queria que a Câmara mandasse reparar o adro e casas 

arruinadas, alegando que o desastre se devera às escavações que aquela mandara jazer para 

lançar os alicerces do Paço, e ao peso dos arcos; o Concelho não se julgava com obrigação a 

6 BASTO, Artur de Magalhães - Os diversos Paços do Concelho ..., p. 6. 
7 BASTO, Artur de Magalhães - Os diversos Paços do Concelho ..., p. 7. 
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tais obras, argumentando que prejuízos já tivera bastantes com a ruína do Paço, isto é, dum 

edifício que fora construído para enobrecimento da igreja». 8 

No ano de 1390, «a Câmara celebrava as suas sessões ordinárias em casa especial; 

embora a reunião do Concelho no dia 24 de Julho se tenha realizado na clasta segunda do 

Mosteiro de S. Domingos, de facto logo a vereação seguinte e muitas outras, como o mesmo 

Livro de vereações o mostra, se efectuaram no Sobrado da Rolaçom». O Livro de Vereações do 

ano de 1439 «diz terem sido celebradas sessões no Paço do Concelho, no Paço da Rolação e no 

Sobrado da Rolação. Para o escriturário, ao que se depreende, e de certo para toda a gente, 

essas designações são sinónimas». 9 

No Arquivo Municipal do Porto existe uma cópia de um documento do séc. XVII 

intitulado: « 'Sobre se fazer esta Casa da Câmara '. O documento refere-se à Casa-Torre do largo 

da Sé, que, até fins do séc. XVIII, foi a Domus Municipal is portuense. É a escritura pela qual em 

1443 o Concelho do Porto fez avença com Gonçalo Domingos, Mestre de Carpintaria de El-Rei, 

para executar 'a obra do Paço do Concelho ' - porém, não toda a obra, mas apenas a de 

carpintaria, isto é, soalhos, tetos, tabiques, bancas, portas e janelas». É possível que se trate de 

um novo edifício, «não só porque o contrato diz respeito a tudo que era obra de carpintaria, mas 

também porque o edifício não estava pronto das mãos do pedreiro: uma cláusula do contrato diz 

que o Concelho mandaria fazer 'a obra de pedraria, em guisa que a obra de carpintaria se não 

detenha por ela'». No mesmo documento surge «uma referência a Rua do Paço velho, o que 

mostra que, além do Paço em que se faziam as obras de carpintaria, e que portanto se 

considerava novo, outro Paço existia. Mas nós sabemos que tinham existido não um, mas dois 

Paços: o de 1350, sobre o muro, e o outro, mais velho ainda, encostado às paredes da Sé. 

Qualquer deles poderia ter dado o nome à rua acima referida, que ficava ao lado da Catedral». 
10 

Gonçalo Domingues, mestre de carpintaria de El-Rei, celebrou em 1443 um '«contrato 

com o Concelho do Porto, e comprometeu-se a executar nos Paços Municipais desta cidade -

nesses mesmos de que ainda existem ruínas ao lado da Sé - as competentes obras de 

BASTO, Artur de Magalhães - Os diversos Paços do Concelho ...., p. 8. 
BASTO, Artur de Magalhães - Os diversos Paços do Concelho .... p. 9. 
3 BASTO, Artur de Magalhães - Os diversos Paços do Concelho.... p. 10. 
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carpintaria». O edifício municipal «todo de cantaria lavrada, e coroado de ameias, tinha de 

altura para o lado da rua de S. Sebastião mais de cem palmos; do lado da Sé não media porém 

mais de setenta. Chamavam-lhe, como a muitas outras casas de pedra e de sobrado, no Porto -

Casa-Torre. Mas esta merecia com mais razão do que as outras esse apelativo pois, segundo 

Pereira de Novais, era 'uma torre fortíssima y bien obrada, que podia servir de torre dei 

Homenaje dei mãs fuerte y moderno Castillo '». No mesmo ano «foram projectadas as obras de 

carpintaria desse prédio, basta dizer que o madeiramento do teto do salão do seu andar superior 

haveria de ser feito pela guisa que Nosso Senhor El-Rei mandou fazer a sala do Castelo de 

Lisboa ' - ou doutra 'guisa ' melhor ainda! - e 'todo pintado de muito boa pintura, e formoso, e de 

boas tintas '». O «sobrado seria destinado às sessões do Senado municipal, e dividido a todo o 

comprimento por um tabique, - deforma a que ficasse havendo uma 'Câmara de Parlamento 

apartado '. Guarnecê-lo-iam, à volta, bancadas com carteiras; as janelas que davam para a Rua 

do Paço Velho seriam 'enlaçadas, de bom louvor mourisco». Ai «jicaria um 'almúrio grande, à 

guisa de tenda de panos', dotado de três prateleiras e duas portas, e com as seguintes 

avantajadas dimensões: duas braças craveiras de comprimento, seis palmos de largura, e quinze 

palmos de altura. Este móvel serviria provavelmente, para guardar documentos da Câmara». " 

Para a realização de audiências no sobrado inferior, «chamado a Casa do Auditório ou 

do Foral do Concelho, - colocar-se-iam a toda a volta da sala bancadas, como no andar de 

cima, e mais as bancas e os cadeirais necessários para os juizes e tabeliães; as bancas destes 

últimos deviam ser, 'da parte dianteira, jorradas de tabuado alto, de guisa que os que aí 

estiverem se não possam lançar sobre os de cima ', 'enlaçadas de lavor mourisco ', jechadas de 

dentro com cravelhos dejerro, e as couceiras jorradas também de jerro». Unia os dois andares 

«uma escada de madeira, com seu 'andaime ', ao qual serviria de modelo a escada 'de pedra do 

paço do Senhor Bispo que vai para sua Câmara '». Para o actual largo da Sé dava uma porta que 

«seria imponente: - ' de lavor mourisco, mui bem jeito e obrado, e com seu cadeado, ejechadura 

de fora, com suas couceiras jorradas dejerro '». A casa dos Paços do Concelho tinha uma loja ao 

nível da rua de S. Sebastião, «o Mestre jaria as duas portas que para essa dependência se 

requeriam». u 

' ' BASTO, Artur de Magalhães 
12 BASTO, Artur de Magalhães 

- Os diversos Paços do Concelho .. 
- Os diversos Paços do Concelho .. 

- P 11 
., p. 12. 
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Em 1350, os Paços do Concelho do Porto «miram logo que foram edificados. Pois estes 

de 1443 se não lhes aconteceu o mesmo, também não ficaram muito seguros, visto que cem anos 

depois, em 1536, se haviam mister 40S00 rs. 'para corregimento da casa d'audiência e Relação, 

que he hum edifício nobre e de cantaria lavrada, e que estava aberto e em risquo de cayr, e era 

muito necisario correger '». Tendo-se feito reparações, estas não teriam contribuído muito para a 

solidez do edifício «porque - ao que parece poder depreender-se dos documentos - três anos 

depois a situação continuava a mesma». 

1.3. Cargos Municipais 

Na hierarquia dos funcionários municipais, os juizes da cidade estão em primeiro plano. 

Segundo a concordata de 1325, «eram escolhidos entre os quatro pares eleitos anualmente pelos 

homens-bons do concelho, estando em funções depois de prestarem juramento ao bispo ou 

'aaqueles que estam em seu logo ' de guardarem o 'seu dereyto aa dita Egreja do Porto e a 

todollos outros que perdante elles demandarem '. Presidiam à assembleia dos homens-bons do 

concelho, julgando os feitos cíveis e criminais; mas tinham também atribuições de carácter 

administrativo, competindo-lhes, assim, a promulgação de posturas como as que diziam respeito 

ao uso de armas e aos jogos de azar. E, além disso, cumpria-lhes jazer respeitar as ordens do 

alcaide ou corrigir os abusos por ele praticados». 

Podia-se apelar «para o bispo ou para os seus vigários» das decisões tomadas por estes 

juizes nos feitos cíveis, «salvo se for apellaçom de dez livras afundo, que dizem que de costume 

da cidade não a recebem os juizes '; e, nos jeitos crimes, 'o bispo poe hi huum homem boom qual 

se paga por juiz, que ouve as ditas apellaçoões que saem dos ditos feitos criminaaes '». 

13 BASTO, Artur de Magalhães - Os diversos Paços do Concelho..., pp. 17 -18. 
14 PERES, Damião (dir. de) - História da Cidade do Porto, vol. I, Porto, 1965, pp. 338 - 339. 
15 PERES, Damião (dir. de), Ibidem, p. 339. 
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Os juizes eram «normalmente dois (mas podendo ser quatro ou mais, de acordo com o 

disposto no foral), encarregados de administrar a justiça entre os vizinhos, embora, dada a 

confusão das tarefas judiciais e administrativas, competissem aos juizes atribuições não 

litigiosas». '5 Pelas disposições gerais do ano de 1412, os juizes, «naquelas cousas que 

houvessem de jazer grandes jeitos e quando surgisse dúvida, jizessem-no de acordo com os 

sobreditos. Ejizessem cumprir as cousas que eles, todos ou na maior parte, acordassem, em prol 

e vereamento da terra». ll 

No título XXVI do Livro I das Ordenações Afonsinas vem mencionado o estatuto dos 

juizes ordinários. Tinham como competência «presidir, às quartas e sábados, à 'relação da 

câmara ' 'com os homens bons ', para regimento da cidade ou vila de modo a 'ordenarem o que 

entenderem por prol comunal e por direito e justiça'». Além de zelarem por uma boa 

administração municipal, zelavam também «pela manutenção da ordem e pela apuração dos 

crimes cometidos, procurando jazer observar as leis gerais e locais. Julgavam nos jeitos civis e 

criminais, devendo nas injúrias e pequenos jurtos decidir juntamente com os vereadores sem 

apelação nem agravo, salvo se as injúrias fossem dejidalgos, vassalos ou acontiados de cavalos 

e armas e os jurtos fossem cometidos em igreja, jeira ou caminho público». Tinham a obrigação 

de «jazer 'suas audiências bem ouvintes e assessegadas, e ouvindo as partes bem, deixando-lhes 

dizer o que quizerem, não lhes dizendo más palavras, não as doestando, nem jazendo outro mal 

para refertarem o seu direito '». 18 

Os juizes deviam ser cuidadosos e, quer exercessem o cargo em vilas, cidades ou em 

seus termos «se nomjaçom mallejicios, nem malfeitorias, e se jorem feitas», ou outros quaisquer 

danos, «tornarem nos que os jazem com grande diligencia, e sem tardança». Do seu oficio 

faziam parte, para além de outras, estas diligências: «I - POREM mandamos aos juizes, que som, e 

pelo tempo jorem, que em cada huum anno hua vez vaa huum délies por os termos da Cidade, ou 

Villa saber, e enquerer, e fazer geerali Correiçom sobre estas cousas». '9 

HESPANHA, António Manuel - História das Instituições (Épocas Medieval e Moderna), Coimbra, 1982, p. 247. 
17 CRUZ, António - Aspectos da administração da cidade e termo do Porto nos princípios do século XV, in «Tempos e caminhos -
Estudos de História», Porto, 1973, p. 119. 
18 CAETANO, Marcello -/ / / í tóna t/o D/míoPoríiígi/ês, / - Fontes -Direito Público (1140-1495) 2 ' ed S Paulo 1981 p 
494. 
19 Ordenações Afonsinas, Livro I, tit. XXVI, 1984, p. 164. 
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Os juizes tinham que averiguar sobre «Se ha hi alguuns, que furtem, ou cortem as 

arvores, e olivaaes alheos, que demfruito»; se há pessoas «que tomem, ou forcem, e per algua 

guisa embarguem as jurdiçooes do Concelho, e lhe vaã vontra seus foros e privilégios»; se as 

fontes, chafarizes, caminhos «e calçadas do Concelho, que sejam mal apostadas»; 20 e se 

«prendem, ou soltam alguuns sem mandado da Justiça, ou se os leixam de prender por peitas, 

que recebam». 2I 

O ponto quarenta, do título acima referido, menciona que quando entrarem juizes novos 

para a Câmara, devam logo saber «per Inquiriçom como usaram de seos officios», devendo a 

Inquirição ser enviada ao rei «do dia que começarem a obrar dos Officios ataa trez mezes». Os 

juizes não devem permitir que os bispos, arcebispos ou os «seus Vigários, que tomem Nossa 

jurdiçom, nem vaão contra Nossos direitos, fazendo os leigos perante si responder nos casos, 

que nom devem; que consentindo o contrairá, e nom Nollo fazendo saber. Nós nos tornaremos a 

elles, e lho stranharemos gravemente nos corpos, e beens». Como fornia de evitar a estadia 

prolongada de fidalgos no Porto e manter os privilégios da cidade, se estes oficiais tivessem em 

audiência alguns «Cavalleiros, ou Escudeiros, ou outras pessoas poderosas, ouçam logo seos 

feitos, e os enviem logo d'ante sy, e nom lhes consentam que hi mais stem». 22 

Os procuradores dos concelhos, como funcionários municipais que eram, tinham como 

função, «além do requerimento de tudo o que era necessário ao bom funcionamento da 

administração pública e ao interesse geral do concelho, a arrecadação das rendas municipais e 

a sua distribuição consoante as deliberações da câmara». Competia-lhes proceder «à 

arrecadação dos impostos que o pregoeiro leiloava; e embora as respectivas junções não 

estivessem perfeitamente descriminadas, é natural que um deles josse especialmente 

encarregado da tesouraria do concelho, pois é, às vezes, claramente designado tesoureiro». 2i 

Nos anos de 1500 a 1504, as funções de procurador e tesoureiro são desempenhadas pelo mesmo 

indivíduo. 

Até ao ano de 1321, ao procurador competia-Ihe a guarda do selo da cidade, data em que 

D. Dinis «determinou, a pedido do concelho, 'que esse seelo seja posto em maão de huum 

m Ordenações Afonsinas. Livro I, tit. XXVI, p. 165. 
21 Ordenações Afonsinas. Livro I, tit. XXVI, p. 166. 
" Ordenações Afonsinas, Livro I, tit. XXVI, p. 172. 
" PERES, Damião (dir. de), Ibidem, p. 340. 
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homem boom dessa villa qual esse concelho ou a mayor parle délie tever por bem de se poer '». 
24 

Por intervenção do poder real surge «um novo tipo de magistratura - a dos vereadores, 

que o corregedor da comarca fará eleger 'quaes e quantos entender que conpre '». 2S As 

primeiras noticias de vereadores em exercício de funções «aparecem-nos em S. Martinho de 

Mouros (11 de Junho de 1342), Lisboa (talvez no mesmo ano, mas com certeza em 1344), 

Bragança (1344) e Porto (23 de Maio de 1350). Entretanto os cinco ou seis homens-bons da 

Ordenação original aparecem-nos reduzidos a dois ou três (eventualmente por ser difícil 

arranjar mais)». Para Torquato Soares, a criação deste cargo está relacionada, «por um lado, com 

o desenvolvimento da vida urbana e a complexijicação crescente da administração da justiça, e 

por outro, com a vontade régia de restringir o poder e as Junções das assembleias de homens-

bons. Haverá que acrescentar que a elitização das governanças locais servia igualmente os 

interesses das oligarquias municipais, que entre si partiram e repartiram os cargos de 

vereação». 26 

Pelo menos a partir de 1350, existem referências a vereadores na cidade do Porto 

«eleitos por um ano pelos vizinhos, que os juizes e procuradores convocavam para esse fim, 

dizendo 'que olhassem por quatro homeens boons da dita cidade pêra Jazer veradores que 

jossem taaes que Jossem idonyos e perteencentes pêra ello '. E esses veradores, logo depois de 

eleitos, eram chamados para darem juramento dos Santos Avangelhos que bem e direitamente 

obrassem do dito ojicio'». O surgimento do cargo de vereador nas magistraturas municipais 

«revela nitidamente o propósito de se conseguir uma administração mais ejicaz; mas revela 

também a preocupação de se restringir a acção possivelmente tumultuaria da assembleia dos 

homens-bons, pois determina que os vereadores possam tomar deliberações sem a reunir. Mas a 

inovação nem sempre joi bem aceite, sendo dignos de nota os protestos dos procuradores dos 

concelhos às cortes de 1352, que levaram D. Afonso IV a determinar que, de juturo, as 

deliberações tomadas pelos vereadores só poderiam converter-se em postura depois de 

convocado o concelho». 2? 

24 PERES, Damião (dir. de), Ibidem, p. 341. 
25 PERES, Damião (dir. de), Ibidem, p. 347. 
26 «Vereaçoens», ed. de Luís Miguel DUARTE e João Alberto MACHADO ..., p. 11. 
11 PERES, Damião (dir. de). Ibidem, p. 348. 
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O título XXVII das Ordenações Afonsinas é dedicado aos vereadores. Como uma das 

suas competências, os vereadores tinham que «veer, e saber, e requerer íodollos beens do 

Concelho, assy propriedades, e herdades, cazas, foros, se som aproveitados, como devem, e aos 

que acharem mal aproveitados, fazellos adubar e correger». 2S 

No item nove vem indicado que quando estes oficiais «entrarem, tomarom a conta aos 

Procuradores, e Thesoureiros do Concelho, que for om o anno passado, e assy dos outros annos, 

se lhes tomadas nom for em». Os vereadores têm «carreguo de todo o regimento da terra, e das 

obras do Concelho, e qualquer cousa, que poderem saber, e entender, porque a terra, e 

moradores delia possam bem viver, e em esto ham de trabalhar; e se souberem, que se fazem 

malfeitorias, ou que nom he guardada per justiça, como deve, requeirão os Juizes que tornem hi, 

e se o fazer nom quizerem, fazello saber ao Corregedor da Comarca, e a Nós». Nenhuma carta 

podia ser selada com o selo do concelho ou julgado sem «que sejam assinadas pelos Vereadores, 

e Procurador, e aquelles Officiaes, que se custuma de sempre assynarem, salvo se forem Cartas 

em feito de apellaçom, ou outras demandas, que as nom leixem d'assellar, pêra nom serem as 

ditas apellaçodes, e outras semelhantes detheudas, nem as demandas perlongadas». 30 

O escrivão da Câmara era um cargo de extrema importância dentro da administração 

municipal. Tinha como funções: assistir «a todos os actos públicos do Concelho e Câmara, 

cabendo-lhe passar a escrito todos os acórdãos, receita e despesas, cartas testemunháveis, 

injúrias verbais. Não estava autorizado a registar qualquer gasto, sem autorização dos 

vereadores. No que diz respeito às despesas miúdas deveria apontá-las, primeiramente, em 

caderno e, só depois, o seu resumo no livro principal. Tinha a seu cargo a guarda e ordenamento 

da arca das escrituras existentes nos Paços do Concelho. Na primeira vereação de cada mês 

estava obrigado a 1er o regimento dos ofícios camarários a lodos os utentes». n 

28 Ordenações Afonsinas. Livro I, tit. XXVII, p. 173. 
29 Ordenações Afonsinas. Livro I, tit. XXVII, p. 175. 
30 Ordenações Afonsinas, Livro I, tit. XXVII, p. 178. 
31 MOREIRA, Manuel António Fernandes, Ibidem, pp. 57-58. 
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1.4. Sistema Eleitoral 

Na cidade do Porto a eleição dos oficiais camarários era realizada no dia de S. João 

Baptista (24 de Junho), sob a presidência de um delegado do rei ou do corregedor, na «crasta 

segunda» do mosteiro de S. Domingos. Os moradores da cidade, homens-bons e vizinhos 

«convocados por pregão lançado de véspera, começavam por escolher os seus representantes 

que, perante eles, deviam jurar 'bem e direitamente fazerem a dita inliçom; e, uma vez feita a 

escolha e proclamada pelo tabelião perante aquelles que ao dito logo vyr quizerum ', todos eles 

a deviam sancionar declarando ser "boa e bem feita '». J2 

Lavrado o auto, «era levado ao meirinho-mor ou corregedor por el-rei em Entre-Douro-

e-Minho e Trús-os-Montes, ou ao seu ouvidor, que, em carta 'assynada per as maãos e seellada 

nas costas, do seello que anda na dita correiçom ', indicava para o exercício das respectivas 

Junções um dos quatro pares eleitos, recomendando ao concelho e aos homens bons da cidade 

'que os ajades hi por juizes o dito tenpo e Ihis ajudedes a jazer direito e justiça '», e lhes 

obedeçam « 'a todo aquillo que a seu ojicio perteecer ': e determinava, Jinalmente, que os 

magistrados eleitos 'ante que obrem d'ojicio jurem aos Avangelhos que nom som hordinhados de 

nemhumas ordees e que bem e direitamente obrem do dito ojicio e gardem a el rey o seu direito e 

oo poboo o seu; e que nom dem os presos a fiadores cacereiros que taees jeitos teverem '». A 

carta «era mostrada e lida perante o concelho reunido, ordenando então os procuradores e 

homens-bons aos magistrados eleitos 'que obrassem do dito officio e jurassem como na dita 

carta he contheudo ', e prometendo estes 'de jazer direito e justiça como lho Deus desse a 

entender '». 33 

Em Évora, no ano de 1391, D. João I, «com o acordo do seu concelho, considerando os 

inconvenientes do sistema eleitoral, que origina a Jòrmação de partidos (bandos), os quais 

empregam a opressão e a galopinagem (sajoorias e rogos grandes) para conseguirem a eleição 

1 SOARES, Torquato de Sousa - Subsídios para o Estudo da Organização Municipal da Cidade do Porto durante a Idade 
Média. Barcelos, 1935, pp. 121 - 122. 
Si PERES, Damião (dir. de), Ibidem, pp. 346 - 347. 
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de pessoas não idóneas, resultando daí com frequência tumultos (voltas e roídos) e dissensões 

duradouras (inimizades), resolve mandar adoptar outro processo de designação». 

Numa carta datada de 12 de Junho de 1391, que li cou conhecida como a Ordenação dos 

Pelouros, o rei reformou a eleição dos magistrados locais. «Até ai, 'o processo de eleição 

variava de concelho para concelho: eleição directa, eleição indirecta, ou cooptação por parte 

deste em relação aos cidadãos constantes de uma lista enviada pelo concelho '. Com a sua 

intervenção, visa o monarca instituir 'um sistema misto de designação' pela aristocracia 

concelhia, de sorteio e de confirmação régia, muito favorável à concentração do governo local 

na mão de muito poucos, a ponto de, nos séculos seguintes, haver em cada terra um número 

reduzido de famílias que 'andavam na governança '». 

Todos os homens idóneos e capazes para serem juizes, vereadores, procuridores, 

chanceler e outros oficiais que «em cada huum anno fazem», deviam ser registados no livro do 

concelho. «Todos aqueles que forem escolheitos pêra averem estes ofícios ao tempo que se 

ouverem de fazer sejam escriptos em alvaraaes e postos em senhos pelouros de cera e lançados 

em huum capeirete os de cada huum capitolo sobre sy\ Os pelouros eram por sua vez 

encerrados numa arca, que apenas podia ser aberta com duas chaves. No dia em que se 

realizavam as eleições extraíam-se os pelouros que eram lançados num capuz preto. Retirada à 

sorte uma bola procedia-se de imediato à leitura dos nomes dos autarcas a quem pertenceria 

governar o concelho durante um ano». Porém, a aplicação desta ordenação «não se fez sem 

algumas resistências». 36 Esta «lei Joanina de 12 de Junho de 1391, que passou a vigorar com 

algumas alterações posteriores, veio a ser conhecida com a designação de Ordenação dos 

Pelouros». ' 
Os esforços da administração central para disciplinar a vida municipal sofreram revés, 

obrigando D. João I a intervir. O Regimento dos Corregedores de 1418 introduziu algumas 

alterações neste processo. «Ao corregedor competia, ao chegar à cidade ou vila, chamar à 

Câmara os juizes, vereadores, procurador e homens-bons para escolherem seis pessoas que, 

M CAETANO, Marcello, Ibidem, p. 498. 
" « Vereaçoens». ed. de Luís Miguel DUARTE e João Alberto MACHADO .... pp. 11 - 12. 
*" MORENO, Humberto Baquero - A evolução do município em Portugal nos séculos XIV e XV, sep. «Actas das Jornadas sobre o 
Município naPenínsula Ibérica (Sécs Xll a XIX)», Santo Tirso, 1988, pp. 89 - 90. 
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duas a duas, separadamente e depois de prestarem juramento, indicassem nomes idóneos para 

juizes, vereadores, procuradores e escrivães da Câmara, em rol distinto para cada cargo». 

Depois de ter em sua posse os róis, o corregedor «compararia os papéis recebidos e 

seleccionaria os votados, encerrando cada nome deles em pelouro, depois metido num saco para 

cada junção e guardados os sacos na arca, para oportuno sorteio pela mão de um moço de até 

sete anos». 3 

Em 11 de Março de 1431, D. João I estabeleceu «medidas contra alguns moradores dos 

concelhos que, abusivamente, jaziam assinar cartas, de porta em porta, as quais depois eram 

seladas com o selo do município». Colocava «a hipótese de que 'se alguuns da dieta cidade, villa 

ou comeelho quiserem jazer outra carta em comtrairo da quall mandamos que se juntem todos os 

que o comtrairo quiserem jazer na camará da dieta cidade, comeelho ou villa e hijáçam a carta 

e asynem logo e seja asellada com o sello do concelho'». Se estes requisitos não fossem 

cumpridos as «cartas remetidas pelo concelho ao rei» ficariam sem validade. 

Quanto à eleição dos magistrados concelhios, «ao rei cabia apenas a confirmação, 

através do Desembargo do Paço, das justiças concelhias; elaborada a lista dos eleitos segundo o 

sistema dos pelouros, esta ('pauta ') era enviada para Lisboa, acompanhada das informações do 

corregedor sobre cada um dos eleitos, para ser confirmada. Embora não haja estudos 

sistemáticos sobre a questão - dijicultados por não existirem, no jundo arquivístico do 

Desembargo do Paço, apuramentos de pautas anteriores à segunda metade do séc. XVIII -, a 

opinião dos autores é a de que, já nosjïns do séc. XVI, a escolha dos magistrados municipais se 

jaria por um sistema de cooplação, sendo enviada à corte não a pauta saída da extracção dos 

pelouros, mas a pauta inicial dos elegíveis, na qual estava incluída a gente da governança, 

cabendo então ao Desembargo do Paço o 'apuramento ' (i. é., a escolha dos eleitos)». 

" MORENO, Humberto Baquero - O poder real e as autarquias locais no trânsito da Idade Média para a Idade Moderna, sep. 
«Revista da Universidade de Coimbra», 30, 1983, p. 378. 
M CAETANO, Marcello, Ibidem, p. 498. 
Jy MORENO, Humberto Baquero, O poder real e as autarquias locais ..., pp. 378 - 379. 
40 HESPANHA, António Manuel, Ibidem, p. 498. 
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Os juizes eram «normalmente dois (mas podendo ser quatro ou mais, de acordo com o 

disposto no foral), ... Os seus cargos eram anuais (de Abril a Abril, em Lisboa, de S. João a S. 

João, no Porto, pelas oitavas do Natal, em Coimbra)» e sujeitos a eleição.4I 

Os almotacés tinham funções importantes para a vida do Porto, como «assegurar o 

abastecimento da cidade (para o que dispunha de um corpo oficial de almocreves, peixeiras, 

talhantes, etc.), fiscalizar os preços, verificar as medidas, zelar pela limpeza das cidades e, mais 

tarde, superintender em questões urbanísticas, impor multas pela violação das posturas edilícias 

e sanitárias». Apesar de serem escolhidos apenas por um mês «(para evitar a corrupção e os 

abusos), os almotacés constituíam um cargo central na administração concelhia, não só por a 

sua jurisdição abranger pontos nevrálgicos da vida urbana (abastecimento, preços, saúde), mas 

também pelo facto de julgarem as questões sem recurso. Daí que os lugares fossem cobiçados e 

que - embora neles devessem ser providos os juizes e vereadores cessantes - o seu arrendamento 

pela câmara pudesse ser uma importante fonte de receitas. Pelo contrário, nas épocas de crise 

da economia urbana - jalta de géneros, epidemias, etc. - o lugar era jante de inúmeros 

incómodos e dele todos tentavam fugir». 42 

Para além dos magistrados eleitos, havia outros de nomeação concelhia: «- o tesoureiro 

e o contador, encarregados da administração e fiscalização financeiras do concelho; o 

procurador, espécie de promotor de justiça do concelho, encarregado de mandar passar ou 

autenticar os documentos municipais; e muitos outros auxiliares ou especializados - porteiros, 

vedores de obras, corretores, sacadores, pregoeiros, provedores dos hospitais, etc. A 

disponibilidade destes cargos pela câmara, que os podia arrendar ou vender, além de constituir 

uma fonte importante de réditos para o concelho, constituía também, para os que andavam na 

'governança ', numa forma de constituírem uma clientela pessoal, política e económica». 4i 

Durante a vereação de 17 de Julho de 1500, os novos oficiais da Câmara tomaram posse. 

Prestaram juramento aos Santos Evangelhos sob a presença do juiz velho - Vasco Carneiro. 

Estiveram na sessão camarária «ho senhor corregedor Ruy Gonçallvez Maracote e Vasco 

Carneiro juyz e James d'Aragam verador e Gonçalo Rodriguyz procurador ojicyaees velhos que 

41 HESPANHA, António Manuel, Ibidem, p. 247. 
42 HESPANHA, António Manuel, Ibidem, pp. 249 - 250. 
4J HESPANHA, António Manuel, Ibidem, pp. 250 - 251. 
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ora acabaram servyr e bem asy Ruy de Baboo e Lopo Rabello juyzes novos que ora entraram e 

Fernam Jacome e Joham Rodrigicyz do Avelar ver adores e presentes muitos cydadaaos da dieta 

cydade per Vasco Carneiro juyz velho foy dado juramento dos Santos Avanjelhos aos sobreditos 

juyzes e ojicyaees novos e a mim Diogo Alvarez que ora entrey per escrivam da camará da dieta 

cydade que bem e verdadeyramente e com saas coneyenceas obrem e usem cada huum de seos 

ojiceos e carregos guardando em todo ho servyço de Deus e d'el rey nosso senhor e bem e proll 

desta cydade e as partes seu dereyto os quaees asy ho jurarom e prometeram jazer e eu escrivam 

da camará ho escrevy». 

Os oficiais novos que entraram no dia de S. João Baptista prestaram juramento na sessão 

camarária de 26 de Junho de 1501: Fernão Novais e Afonso Rodrigues, juizes novos; Fernando 

Aranha, Luís Carneiro, Álvaro Dinis e Pêro Gonçalves Privado, vereadores; e João de Paiva, 

procurador e tesoureiro novo. Juraram guardar «em todo o servyço de Deus e d'el rey noso 

senhor e proll e onrra da dieta cydade». 45 Esta tomada de posse volta a ser mencionada numa 

acta posterior, onde vem referido que os oficiais «asy juntos per os dictosjuyz velho e ojicyaees 

joram dados ho juramento dos Santos Avanjelhos que bem e verdadeyramente os ojicyaees novos 

que ora entraram servysem e usasem de seus ojicyos como cumpre a serviço de Deus e d'el rey 

nosso senhor e bem e proll e honra da cydade». 4Í> 

Numa outra acta surgem referências à duração do mandato dos oficiais acima indicados: 

no «Livro dos acordos da muy nobre e senpre Hall cydade do Porto do anno que se começou per 

dia de Sam Joham Bautista da Era de mill e Ve e huum annos e se acabara per outro tall dia de 

Sam Joham da Era de mill e Ve e dous annos de que sayramper oficyaees». 41 

Um ano depois, Afonso Rodrigues, juiz do ano de 1501, deu juramento a Álvaro 

Rodrigues e João Pais (vereadores) e a Pedro Eanes do Cais (procurador e tesoureiro). «Aos XXV 

dias do dicto mes de Junho anno atras escrito joy dado juramento per Ajonso Rodriguyz juyz que 

joy ho anno pasado sobre os Santos Avanjelhos Álvaro Rodriguyz Coyros e a Joham Paeez 

'Arquivo Histórico Municipal do Porto, Livro de Vereações, n.° 7 (1500-1504), foi. 2. 
' A.H.M.P., Liv. 7, foi. 33v. 
' A.H.M.P., Liv. 7, fols. 80 - 80v. 
'A.H.M.P.,Liv. 7, foi. 75. 
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ver adores e a Pedr' Eannes do Cays procurador e thesoureiro testemunhas James d'Aragam e 

Álvaro Soarez cydadaaos e eu Diogo Alvarez escrivam que ho escrevy». 4 

No dia 15 de Julho de 1503 o bacharel Gonçalo Barbosa, «que atee ora teve carrego de 

procurador dos fectos e negócios da dieta cidade», compareceu na sessão camarária. Os oficiais 

pediram-Ihe que tivesse «carrego de procurador e requerer todos os fectos e negócios da dieta 

cidade por quanto conheciam delle seer tall e por sua letra dura o faria mui bem como 

comprisse ha onrra da dieta cidade e de suas jurdiçom e liberdades e que aalem de lho 

agradecerem lhe seria bem pago seu solairo ordenado e per o dicto bacharel Joy dicto que ele 

com booa vontade foil gar ia sempre de procurar e requerer os fectos da dieta cidade porem que 

segundo a grande ocupaçom que com eles tinha hera dado pouco solairo efoi dicto per os dictos 

ojiciaees que conhecendo elles como ho ele Jazia bem e com booa deligencia e asy avendo 

respeito a sua letra dura e como era mui necesario pêra os negócios da dita cidade que eram 

taees que era mui necesario procurador letrado dizerom que eles consoltariam sobre seu solairo 

e fariam o que bem fosse». 

A 26 de Junho de 1503, Nicolau Fernandes entrou para o cargo de escrivão da Câmara 

por três anos. Em sessão camarária «sendo hy Lopo Rabello ouvidor por Rui Gonçallvez 

Maracote corregedor nesta comarqua com allçada e Afonso Vaaz de Caminha e Gonçalo 

Vaasquez Pessoa juizes velhos que ora acabarom de servir sem carregos per dia de Sam Joham 

Bautista do presente anno de Vc III e Joham Paeez e Álvaro Rodriguyz Coiros veradores velhos 

e Pedr ' Eannes procurador velho e sendo isso mesmo Vasco Carneiro e Afonso Thome que ora 

entram per juizes novos e Jorje Ferraz Ferreira veradores novos e asy Nicolao Fernandez que 

ora entrei per escripvam da camará nesta imliçom por três annos e logo per o dicto ouvidor 

presente todos a mym escripvam Joy dado juramento dos Avangelhos aos dictos Vasco Carneiro 

e Afonso Thome juizes que elles hussem de seus carregos e ojicio de juizado bem e dilamente 

guardando em todo o que por serviço de Deus e d'el rei nosso senhor e ao povoo seu direito e 

honrra desta cidade e suas liberdades e os dictos juizes assy o jurarom e prometerom de o jazer 

e bem asy o dicto ouvidor joy isso mesmo dado juramento dos Avangelhos aos dictos veradores e 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 12lv. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 144. 
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a mim escripvam que bem e dictamente ussem de seus ofícios gardando em todo o que for serviço 

de Deus e d'el rei nosso senhor e ao povoo seu direito e os sobredictos asy ojurarom».5U 

De forma a o monarca poder fiscalizar a eleição dos magistrados municipais, a presença 

do corregedor no acto eleitoral era fundamental. Com vista a cumprir tal disposição, um dia 

depois da acta acima referida, o corregedor (o bacharel Estevão Dias) disse que havia poucos 

dias que «mandara dizer que a enliçom que se ora avia de tirar per dia de Sam Joham Bautista 

segundo custume da dieta cidade se nom tirase sem elle e que se ele no viesse pêra o dicto dia 

sobre estevese atee sua vynda e que por quanto el rey nosso senhor lhe tinha mandado por ho 

syntir asy por seu serviço bem dos moradores da dieta cidade que fizesse outra imliçom e que lha 

mandase e asy a que ora ficar pêra a la se aver de alynpar pêra o quall logo» o corregedor e o 

escrivão da correição «aos que presentes estavom deu juramento dos Avangelhos que nomeassem 

VI pêra enleitores pêra eles averem de eleger os que ouvessem de servyr de juizes veradores e 

procurador thesoureiro e per mays vozes sairom por inleitores. Convém a saber: Fernam 

Novaees o velho e Álvaro Pynto e Lopo Rabello e Ajònso Vaaz Caminha e Diogo Carneiro e 

Álvaro Dominguis e tanto que os dictos ymleitores teverom fectos os rooles dos ojjiciaes segundo 

hordenança os deom ao dicto corregedor e logo os meteoo dentro no cojre da imliçom esta 

jechado com três chaves as quaees tinham. Convém a saber: Gonçalo Vaasquez Pessoa juiz 

velho hua e Joham Paez verador velho outra e Diogo Alvarez escripvam da camará velho outra 

e hua destas ficou em maao do dicto corregedor». 5I 

Na vereação de 31 de Julho de 1504, Jorge Ferraz apresentou uma carta de D. Manuel I 

pela qual fazia a eleição dos oficiais para este ano. Nessa eleição saíram os seguintes indivíduos: 

Diogo Carneiro e Rui Leite, juizes; Jusarte Lobo, Gomes Pais, Francisco Ribeiro, Nuno Álvares, 

vereadores; João Álvares, genro de Álvaro Rodrigues Coiros, procurador; e Pedro Eanes, genro 

de João Sanches, tesoureiro. Pelo bacharel Estevão Dias «corregedor joy dado juramento dos 

Avangelhos a Ruy Leite que ora sayo per juiz que elle servira e usse do ojicio do juizado bem e 

verdadeiramente gardando em todo o serviço de Deus e d'el rey nosso senhor e as partes seu 

50 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 140v. 
51 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 188 - 188v. 
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direito e o dicto Rui Leite asy o jurou e por presente nom serem os outros ojiciaees novos nom 

lhesfoy dado juramento e o dicto corregedor dise que ele juiz lho desse». 52 

Na sessão camarária de 3 de Agosto de 1504, Rui Leite, «juiz que ora entrou», deu 

juramento aos vereadores novos: Francisco Ribeiro e Nuno Álvares. A «Joham Alvarez 

procurador nom se deu juramento porque lhe foy dado ho anno passado e ora tornou a servir 

como el rey nosso senhor mandou e dando asy o dicto juramento aos dictos ojiciaes como dicto 

he foy lhe lydoo a carta da mercê em que o nosso senhor tem dado a esta cidade». 5i 

1.5. Substituições 

Nas disposições gerais de 1412 vem indicado que todos «os homens postos no governo 

do concelho prestariam juramento de que por temor, nem por amor, nem por desamor que 

houvessem a algum, nem por algo que lhes fosse dado ou prometido, nem por receio que 

houvessem, deixassem de jazer aquilo que deviam a prol e honra da vila ou julgado e daquelas 

que aí moravam e nos seus termos. A quem assim nãojizesse, carregassem-no pelos seus haveres 

em aquelas cousas em que haviam jeito dano no dito concelho ou julgado. As outras cousas que 

eram bom vereamento e honra da terra, sempre pelos corpos lhes fossem estranhadas assim 

como o feito demandasse». 4 

As magistraturas municipais transformaram-se num encargo pesado, «de que, por isso, 

se procuravam, por vezes eximir os próprios homens-bons do concelho designados para as 

desempenharem. Assim, por exemplo, quando, em 1390, jòram eleitos e confirmados juizes João 

Vasques e Fernão Dinis, e lhes jòi dito pelos procuradores e homens-bons que deviam jurar 

'jazer direito e justiça como lho Deus desse a entender '. 'Fernam Denis disse que el nom juraria 

nem obraria do dito ojicio por que dizia que era creligo hordinhado d'or dees menores, e 

32 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 197v. 
5J A.H.M.P.; Liv. 7, foi. 198. 
34 CRUZ. António, Aspectos da administração da cidade e termo .... p. 119. 
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outrossy era veedor dafundiçom da moeda del rey que se fez efaz na dita cidade ', e 'que outrosy 

tinha d' ir per outras partes e avya tantos anegocios que per nenhua guisa nom podya seer juiz, 

nem obrar do dito oficio, nem outrossy nom era idonyo pêra o seer por que nom sabia direitos '. 

Mas os procuradores e homens-bons 'disserom que esto erom palavras que o dito Fernam Denis 

dizia ', e requereram-lhe que jurasse, pois, 'se jurar nom quizesse que Ihy mandariom çarrar as 

portas da casa onde morava '. Efoi só perante esta ameaça que ele prestou juramento». 55 

Por serem, por vezes, obrigados a exercerem os cargos para os quais foram nomeados, 

alguns magistrados municipais demostram «falta de zelo no desempenho das suas funções, que 

chegou a ser necessária a imposição de uma multa de dez libras sempre que se recusassem a 

comparecer em vereação nos dias determinados pelo regimento. Estava-se, realmente, longe do 

tempo em que el-rei D. Pedro, considerando que 'os ofícios andavam sempre em alghuumas 

pessoas, e os outros naturaaes da terra que os mereciam os nom aviam ', decidira 'que aquell 

que for juiz ou vereador, precurador ou thesoureiro d'alguum concelho huum anno, que desse 

dia que sayr de cada um dos dictos ofícios a très annos, nom possa aver em esse concelho 

nenhuum dos dictos ofícios que assy ouve '». Tudo isto iria culminar «com a substituição dos 

próprios magistrados eleitos pelo concelho, por outros de nomeação régia». 56 

Segundo o estipulado nas disposições de 1412, se algum oficial «fosse doente ou 

houvesse outro negócio lídimo que o impedisse de estar presente no derimir dos feitos, ficasse 

todo o poder aos outros. Mas se algum, por negligência ou por não querer, deixasse de estar 

presente no dia assinado para se reunirem, havia de peitar aos outros vinte soldos por cada dia, 

jurando estes, pelos Evangelhos, que não lhos quitariam. E no caso de não levarem os vinte 

soldos, quebrando o juramento, então os levassem os corregedores, quando fossem ao 

concelho». 

O juiz Rui de Babo compareceu na vereação de 6 de Setembro de 1500 para pedir a 

nomeação de outro juiz, visto que Lopo Rebelo, seu parceiro, «era doente como elles todos viam 

e que se avia d' ir pêra fora da villa a sua quintaa a se curare e que lhes notefycava quefizesem 

e enlegesem outro juiz segundo forma da ordenaçom do reino sobre o tall causo feita e todos 

PERES, Damião (dir. de), Ibidem, p. 363. 
PERES, Damião (dir. de), Ibidem, p. 364. 
CRUZ, António, Aspectos da administração da cidade e termo ..., p. 120. 
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diseram que era bem feito e loguo ho dicto juiz e cada huum dos atras escriptos apartado deu 

juramento que quail dos vereadores que na dicta cidade estavam era mais auto pêra seer juiz e 

todos ou acerqua de todos diseram que ho dicto Luís Alvarez Ranged ao qual! Luys Alvarez 

ouveram por juiz aucencia de Lopo Rabello juiz e lhe foi dado juramento dos Santos Avangelhos 

e que servise ho dicto oficio bem e verdadeiramente e elle asy prometeo fazer». 

Na ausência de um dos juizes «serviria um dos vereadores escolhidos pelos restantes». 
59 Foi o que se fez, mais uma vez, na vereação de 29 de Agosto de 1500. Os juizes Lopo Rebelo e 

Rui de Babo iam vindimar, embora Rui de Babo devesse ficar na cidade. Os oficiais presentes 

acordaram «que huum dos veradores do dicto anno ficase juyz segundo ordenaçam e bem asy de 

ver adores que na cydade nam estavam que servyse James d'Aragam verador do anno pasado e 

tanto que alguum dos juyzes for fora dos que ora sam servyra huum dos veradores como dicto he 

e y so mesmo». 60 No inicio do mês de Setembro, o mesmo problema se colocou, o juiz Lopo 

Rebelo ia para as vindimas e não havia nenhum vereador na cidade, com a excepção de João 

Rodrigues do Avelar. Decidiram «e ouveram por bem que servyse de verador Álvaro Rodriguyz 

Coyros cydadao da dieta cydade em ausença de Gill Monteiro que he em França atee sua 

vinda». 
O juiz Lopo Rebelo, mais uma vez, ia-se ausentar da cidade, indo com o corregedor para 

fora do Porto dez ou doze dias. O seu parceiro estava doente, de cama, e não ficava nenhum juiz 

a servir a cidade. Todas as pessoas reunidas acabaram por concordar, durante a sessão camarária 

de 17 de Março de 1501, que «como na cydade nam avia nenhuum verador do dicto anno 

somente Gill Monteiro servyse de juyz segundo ordenaçam por ser pêra ello bem auto e 

pertencente». 
Os juizes, em 14 de Agosto de 1501, encontravam-se novamente fora da cidade. Não 

havia juizes no Porto, «ho que era pouco servyço d'el rey nosso senhor e em dano das partes que 

avyam mester justiça e por bem da ordenaçam enlegeram e ouveram por bem de servyr de juyz 

em a dieta cydade emquanto os juyzes ordenayros na cydade nam forem a Fernand' Aranha 

58 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 12-12v. 
59 CAETANO, Marcello, Ibidem, p. 494. 
^A.H.M.P., Liv. 7, fols. 9v-10. 
51 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 10- lOv. 
62 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 22v - 23. 
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verador». 63 No mês seguinte Fernando Aranha ia para o Algarve. Como o Porto ficava sem juiz 

«avyam por bem de Luys Carneiro servyr de juyz ausencea dos juyzes e por certeza de todo 

mandaram» o escrivão da Câmara registar em acta esta decisão.64 

Egas Vasques estava na Madeira e não havia procurador na cidade do Porto (eleito 

procurador e tesoureiro no ano de 1500). Gonçalo Rodrigues, que acabara de exercer o referido 

cargo ia para fora. Por unanimidade acordaram, na reunião camarária de 17 de Julho, «que 

Amdre da Rocha cydadão que presente estava era bem auto e de tal animo e discriçam que ho 

bem saberia servyr atee a vinda do dicto Egas Vaasquez e logo per os dictos juyzes foy dado 

juramento que bem e verdadeyramente e com saã concyencea servyse ho dicto oficeo de 

procurador guardando em todo ho servyço de Deus e d'el rey noso senhor e bem e proll da dieta 

cydade e povoo delia e elle ho prometeo asy fazer». 6i 

Na vereação de 15 de Setembro de 1501 falaram sobre o bacharel Diogo Pires que havia 

sido eleito «em a dieta cydade pêra as cousas delia percurar». Como se encontrava impedido de 

exercer o cargo por ter de cumprir degredo fora do reino, «aviam por bem e enlegiam por 

procurador da dieta cydade e fectos delia ho honrrado bacharel! Gonçalo Barbosa natural! e 

morador em a dieta cydade por delle sentirem ser tall nom animo e vezinho da dieta cydade que 

por as liberdades delia terá ho cuydado que se delle espera e lhe foy ordenado ho mantimento 

que foy ordenado aos outros bacharees e procuradores da dieta cydade e seus anlecesores». 66 

João Álvares foi chamado à vereação no dia 24 de Agosto de 1503, tendo saído na 

eleição do referido ano para procurador. Como não esteve na cidade, por causa de alguns 

impedimentos, não lhe havia sido ainda dado o juramento dos Santos Evangelhos. Assim, pelo 

«procurador lhe foy dado juramento dos Avangelhos» para que exerça bem e correctamente «do 

dicto hoficioo gardando a el rei nosso senhor seu serviço e ho povoo seu direito procurando e 

requerendo todalas cousas que conprir a esta cidade e suas liberdades». 67 

Quando desempenhavam as funções para as quais foram eleitos ou nomeados, «nem 

sempre eram zelosos os juizes e os outros magistrados do concelho. Por isso uma ordenação de 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 84. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 94. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 2. 
A.H.M.P., Liv. 7, fols. 93 - 93v. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 146v. 
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1392 os ameaçava com uma multa de dez libras de cada vez que se recusarem a comparecer em 

vereação nos dias determinados pelo regimento». 6S 

Para não serem penhorados pela não efectuação de duas reuniões camarárias, Luís 

Álvares Rangel, João Rodrigues do Avelar e Egas Vasques pediram a Diogo Álvares que 

confirmasse a presença deles nas duas vereações, nas quais era necessário, no mínimo, a 

presença de um dos juizes para se fazer justiça. Queriam que dissesse que os vereadores e o 

procurador haviam estado nessas sessões, as quais, por falta de juizes, não se realizaram. E que se 

alguém tivesse de sofrer alguma pena que fossem os juizes, «pois por sua mingoa se nam faziam 

vereaçoees». Diogo Álvares, escrivão da Câmara, confirmou a presença dos dois vereadores e do 

procurador na sessão de Sábado dia 19 e na do dia 23 de Dezembro de 1500, «porque asy he 

verdade ho escrevy asy como die to he». 69 

Por falta de comparência dos juizes não se realizou novamente vereação no dia 1 de 

Junho de 1504. Não se «despacharom partes», acabando o procurador por decidir mandar o 

porteiro penhorar Vasco Carneiro e João Martins Ferreira em «cem reais cada huum se nom 

tivessem rezom que os escusse». 70 

1.6. Outros Cargos 

Na vereação do dia 14 de Agosto de 1501, decidiram retirar do ofício de vedores das 

obras os seguintes oficiais: na carpintaria, Luís Afonso e Pêro Vasques; e na pedraria, João 

Martins pedreiro; porque serviam à muito tempo neste ofício, que devia ser exercido apenas por 

três anos. Foi eleito para as obras da carpintaria: João Nunes e João Eanes Marato carpinteiros ; e 

para a pedraria: Pêro Fernandes e João Álvares pedreiros. Os novos vedores «acordarom e 

ouverampor bem visto como eram homes de saas coneyenceas e hofaram em todo como compre 

SOARES, Torquato, Subsídios para o Estudo ..., pp. 147 - 148. 
69A.H.M.P.,Liv. 7. foi. 14v. 
70 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 185. 
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a servyço de Deus e d'el rey e a bem das partes» e pelo procurador da cidade, João de Paiva, foy 

dado juramento dos Santos Avanjelhos aos ditos carpinteiros e vedores das obras». 7I 

Para os anos de 1500-1501 foram escolhidos para os termos da cidade do Porto os 

seguintes vedores: em Aguiar, Pedro Álvares das Devesas; na Maia, Gomes Eanes; em Bouças, 

Luís Álvares; em Gondomar, Gonçalo Lopes; em Penafiel, João Correia; em Vila Nova, João 

Fernandes; em Gaia, João do Bodo; e para Refojos João de Casais.72 

No ano de 1501 foram nomeados para vedores da carpintaria: João Nunes, morador na 

Lada, e João Eanes, morador à porta do Olival, carpinteiro; para a pedraria: Pêro Fernandes e 

João Alvares; dos alfaiates: Pêro Fernandes, morador na Bainharia, e João Fernandes, morador à 

porta Nova dos picheleiros, e Fernando Álvares, morador abaixo da rua dos Mercadores, e Fernão 

Lopes, morador no Souto; e para vedores dos correeiros: Álvaro Pires e Lourenço Gonçalves; dos 

ferreiros: João Anes Nicolau; e dos cutileiros: Jorge Eanes e Afonso Gonçalves, moradores na 

Bainharia, juizes dos do seu mester aos quais foi dado regimento. 73 No mesmo ano e para 

vedores dos lares: da porta da Bandoma até Cima de Vila, Diogo Correia e Luís Martins, 

moradores na rua Chã. 74 Foram escolhidos para vedores dos tanoeiros: Gonçalo Anes e João 

Pires; e para vedor dos picheleiros: Nuno Rodrigues.75 

A cidade tinha o costume de ter um procurador do número, para procurar as coisas que 

pertencem ao Porto e que «contra ella forem movidas e acordaram e ouveram por bem 

enlegerem e tomarem por procurador da dieta cydade ao honrrado Jorge Ferrnandez bacharell 

morador em a dieta cydade e eu Diogo Alavrez escrivam da camará que ho escrevy e açor dar om 

de lhe dar outro tanto quanto levava ho bacharell Joham Rodriguyz procurador que foy da dieta 

cydade ou Luyz de Coyros que em a dieta cydade foy procurador». 76 

Egas Vasques, procurador da cidade, disse, na sessão camarária de 2 de Janeiro de 1501, 

que o bacharel Jorge Fernandes estava ocupado e não podia exercer o cargo de procurador do 

número. Pediu, aos juizes e vereadores, que fosse escolhida outra pessoa para ocupar o cargo, «e 

logo per os dictos juyz e veradores foy enlegido e tomado por procurador do numero aao 

71 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 84v - 85. 
72 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 1. 
73 A.H.M.P, Liv. 7, foi. 126. 
74 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 128. 
75 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 217v. 
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bacharell Diogo Pin: pera osfectos e cousas que pertencem a dicta cydade e logo os dictas juyz 

e veradores asy Manuell Gonçallvez que depois chegou diseram e ouveram por bem de ho dicto 

bacharel Diogo Piriz precurar por osfectos e cousas da dicta cydade e aver em cada huum anno 

solayro que os outros bacharees ouveram da dicta cydade». 77 

D. Manuel I elegeu Afonso de Melres procurador do número, por uma carta régia datada 

de 31 de Agosto de 1501. Por confiar na bondade e descrição de Afonso de Melres, escudeiro e 

escolar em Direiro Canónico, elege-o «pella guisa que ho elle deve ser e ho sam os outros 

oficyaes em semelhantes cydades». Quem exercera antes o cargo havia sido Afonso Fernandes, 

que o deixou porque foi morar noutro lugar, «porem vos mandamos que saybaees dello ho certo e 

achando que asy he como nos diseram o meter em pose do dicto oficeo». Afonso de Melres jurou 

na chancelaria régia aos Santos Evangelhos.78 

Na vereação de 3 de Agosto de 1504, com a presença do corregedor, oficiais e cidadãos, 

falaram da forma como se procedia «no fazer dos ouvydores dos termos da cidade que se fazem 

em cada huum anno. Convém a saber: ho ouvidor velho nomeava três homens e de hum deles se 

fazia ho ouvidor que ouvesse de servir ao diante e porque nesta imliçom se faziam pera feiçoees 

e nom como se deviam de fazer acordaram e ouveram por bem que daqui em diante se faça per 

esta guisa que de cadajullgado venham ho ouvidor e dous homes boons e de boa conciencia corn 

elle os quaees viram a esta camará e lhe sera dado juramento dos Avangelhos per os dictos 

oficiaees que cada huum nomee très homens autos e pertencentes pera seerem ouvidos os quaees 

seporam em escripto e juntos em huum barète e délies se tirara huum e aquele que sayr servira e 

outro nenhuum nom e esto se acordou assy por ho sentirem asy por serviço de Deus e bem dos 

moradores das terras e asy os sobredictos mearom e os oficiaes que o comtrairo fizerem 

pagarom cynco mill reais» para a cidade e cativos. 79 

Jorge Anes, escrivão dos órfãos do julgado de Penafiel de Sousa («escreveninha d' 

orfaos Ihefoy dada per a dieta cydade»), apareceu perante os juizes e regedores na vereação de 

21 de Novembro de 1500. Os regedores do Porto disseram que ele «por ysorpar e avexar ho 

oficeo que a dieta cydade perteneya e tem a dada do dicto oficeo elle Jorge Annes se fora a casa 

76 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 7 - 7v. 
77A.H.M.P.,Liv. 7. foi. 7v. 
78 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 123. 
79 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 198 - 198v. 
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d'el rey e ho ouvera por el rey confirmado e ysto por menos preço da dicta cydade e porem 

avexar ho dicto oficeo e osurpar a dicta cydade ho dicto oficeo». Pediram aos juizes, de forma a 

tirarem esta suspeita, que dessem juramento dos Santos Evangelhos a Jorge Anes «e Ihefizesem 

pergunta per quem tinha e servya ho dicto oficeo d' escrivam dos órfãos». Juizes deram 

juramento a Jorge Anes, que disse que servia o ofício pela cidade e por ela esperava cumprir os 

três anos e que o serviria tão bem que depois do tempo terminar o haviam de o tornar a dar. Jorge 

Anes aconselhou a submeter a juramento os outros escrivães dos órfãos.80 

D. Manuel I, na carta régia de 23 de Março de 1501, manda citar Marcos Barbosa, 

escrivão dos órfãos que estava em Penafiel. O corregedor já o havia mandado levar à Câmara os 

títulos que tinha do referido ofício, mas Marcos Barbosa nunca comparecera. Porque o 

«corregedor ho relevou de todo se tirou por parte da dieta cydade hua carta testemunhavell pêra 

el rey nosso senhor a qualfoy a corte efoy la recebida por apelaçam por a quall rezam se pasou 

a dieta carta pêra cytarem ho dicto Marcos Barhossa e asy a dieta cydade e pêra todo asy os 

sobreditos senhores juntos pêra consultarem se se devya fazer a dieta demanda a quall se ora 

queria poer em fim e todos a hua voz diseram que a cydade tinha tantos e taees capitolos per que 

a dada dos semelhantes oficeos era da dieta cydade que se deva todo poer em obra e se enlejese 

pêra ello procurador e logo ho dicto juyz ouve por cytado ho procurador da dieta cydade que 

fose ouviam da se em nome da dieta cydade falar ao dicto fecto segundo estillo da dieta carta e 

asy mandaria cytar o dicto Marcos Barbossa e depois lhe asinaria termo e dada parecer ho que 

todo asu outorgaram». S1 

Jorge Anes acabou de exercer o ofício de escrivão dos órfãos, no julgado de Penafiel, no 

dia 24 de Agosto de 1501. No dia seguinte, em vereação, foi eleito Pedro Afonso, notário e 

chantre da cidade, para o substituir no cargo de escrivão dos órfãos do dito julgado por três anos. 

Acabará de servir o ofício a 25 de Agosto de 1504, e quando «ho dicto tempo acabado for ho 

dicto Pedro Afonso trazera a sua carta a camará da dieta cydade pêra ser dado ho dicto oficeo 

d' escrivam dos orfaos a outra pesoa». O ofício foi-lhe entregue com a condição de se casar 

«dentro em huum anno e dia segundo ordenaçam e dese fiança de cem cruzados por ser 

80 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 71v. 
81 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 23v - 24. 
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solteyro». Diogo Carneiro, cidadão do Porto, disse que seria fiador de Pedro Afonso em cem 

cruzados.82 

Na vereação de 19 de Janeiro de 1502 apareceu em Câmara Antão Garcia, «homem que 

foy da alcaydaria», a pedir que lhe dessem o lugar de porteiro dos órfãos. Como era homem que 

sabia 1er e escrever «e era homem muito certo e nunca errara em seu oficeo e sendo homem do 

alcayde», deram-lhe o lugar pretendido «e de todo ko que ao porteyro pertencese asy de cytar 

como de penhorar». No mesmo dia apresentou como seus fiadores: Pêro de Afonso, que serve na 

alfândega e mora na Reboleira, e João Martins, curador e morador à ponte de S. Domingos.83 

Em Maio de 1504, os oficiais mandaram chamar à Câmara Gonçalo Anes, carpinteiro. 

Foi-lhe «mandado que os penhores que tinha dos moradores de Gondomar que por bem de huas 

sentenças revelia que per Joham Galvom como ouvidor das sisas foram pasadas que tornase aas 

partes pois o dicto Joham Galvom nom lhe pertencia tall carrego». E «se allgua coussa contra 

as partes quisesse ser os citassem perante o ouvidor como devia e que ja lho esto fora mandado 

que o cumprisse logo e o dicto Gonçalo disse que ainda que lho mandassem que os nom tornaria 

por quanto ele era porteiro d' el rey e que Joham Martinz de Saa vedor da fazenda lhe tinha 

mandado que sob pena de perder o oficio nom disse os dictos penhores o que por isso os nom 

podia dar». Os oficiais pediram ao juiz que o prendesse, mas o juiz respondeu que o fizessem os 

regedores «que bem o podiam fazer». 84 

Na sessão camarária de 11 de Julho de 1504, os oficiais mandaram chamar à Câmara 

Afonso Vaz de Caminha, juiz dos órfãos, e João de Figueiró, escrivão dos órfãos. Disseram que 

requeriam «da parte d'el rei noso senhor que dessem fiança dos dictos hoficiaes. Convém a 

saber: elle Afonso Vaasquez de quatrocentos mil reais e Joham de Figueiró de IIe reais segundo 

forma e regymento novo d' el rei nosso senhor que lhes foy levado em suas pessoas e per eles foy 

dito que erom dello contentes e que mandassem a hum tabeliam a dicta fiança e asy fariam e 

compririam o que dito foy sobre este caso manda e os dictos oficiaees lhe tornarom a requerer 

que todavya desem afyança na forma que el rey manda». 85 

12 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 88 - 88v. 
3 A.H.M.P., Liv. 7, foi. lOOv. 
"A.H.M.P.,Liv. 7, foi. 184v. 
5 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 193v. 
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Dois dias depois, os oficiais disseram que já haviam mandado, na vereação passada, «a 

Afonso Vaaz de Caminha juiz dos orfaos e Joham de Figueiró scripvam do dicto oficio que eles 

dessem fiança abastante por os dictos officioos segundo he conthido no regymento novo e por 

quanto elles ora tornavam a dizer que elles nom podiam achar a dictafyança asy dessaforanda e 

na forma que el rey nosso senhor teem mandado que lho noteficavom asy a eles dictos oficiaees 

porem que eles eram homes de boas fazendas e abonados pêra o tall casso e mays que a eles 

pareciam nom seer necesario darem outra fiança aos dictos oficiaees diserom que bem 

conheciam eles seerem pêra ello abastantes e abonados porem que elles nom podiam 

desconpenssar como ha dieta ordenaçom e regymento e que elles officiaes ho escripvenam» a D. 

Manuel I para saberem como é que o rei queria que se actuasse neste caso.86 

No dia 14 de Julho de 1504 vieram à Câmara: Marcos Barbosa e João de Beça, tabeliães 

e escrivães dos órfãos do julgado de Gaviar e Penafiel, «e asy ouvidor do julgado de Penafiell 

seendo hy Afonso Vaaz de Caminha juyz dos orfaos e escripvam do dicto oficio». Marcos 

Barbosa e João de Beça disseram que o alcaide os havia penhorado. Depois de «ouvido por 

mandado do dicto Afonso Vaaz juiz dos orfaos sobre ho escripveer de hos emvantarios e 

amostram hy mandos do corregedor Rui Gonçalves Maracote e asy deles oficiaes», os oficiais 

mandaram, sem embargo do mando de Afonso Vaz, o ouvidor e tabelião continuarem a servir os 

seus ofícios «sem fazer outra enovençom», e que o alcaide desse os penhores «pois eles usavam 

de seus ofícios como deviam e o dicto Afonso Vaz lhes pos pena de dez justos que nom fizesem 

nenhuns emventarios com douvida salvo com ele». Os oficiais disseram ainda ao juiz Afonso Vaz 

«que lhe requeriam da parte dei rei nosso senhor que tudo o que ele levara dos enventarios e 

partiçoees dos orfaos mays de RV11I "reais segundo custume que o tornase como el rei mandava 

e que lhe leerom e pobhcarom ho regymento novo sobre o dicto casso do que o juiz e partidores 

ha de levar». O procurador da cidade, João Álvares, requereu em nome dos moradores do Porto 

«que mandasem vir os enventarios que eram fectos do tenpo que o dicto oficio serve o dicto 

Afonso Vaaz e o que se achase ele levar mais dos dictos RVIII ° reais segundo ho custume que 

lhe fizessem tomar como el rei manda». 87 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 194v. 
A.H.M.P.. Liv. 7, fols. 195v - 196v. 
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D. Manuel I dirige-se, na carta régia dada em Lisboa a 20 de Julho de 1500, aos juizes, 

concelho e homens bons de Matosinhos. Elege João Soares, escudeiro e morador em Matosinhos,' 

para o cargo de tabelião, cargo que havia sido exercido anteriormente por Fernão Martins que 

falecera. Não deve fazer usar do ofício sem primeiro ter bons fiadores e deve guardar «ho 

regymento e tayxaçam que da dieta chancelaria leva ho quall lhe fazee 1er e puhncar em 

concelho na primeira» semana de cada mês. João Soares apresentou como seu fiador Pêro 

Gomes, escudeiro e morador no Porto.88 

O monarca entregou o cargo de tabelião geral, «puprico e do judical! na dieta cidade» a 

Rui de Coiros, como havia sido João Barbosa (faleceu), através de uma carta de 20 de Dezembro 

de 1503. Não podendo fazer uso do ofício sem primeiro ter bons fiadores, «aaqueles que por vos 

ouverem de receber per que ajamos a renda que vos em cada huum anno por os dictos officioos 

he theudo de dar». Que use «logo ho primeiro mes no crime e de hy em diante usse de todo como 

deve ussar gar dando em ello nosso serviço». S9 

D. Manuel I faz mercê a Diogo Lourenço dando-lhe o cargo de tabelião, como havia 

sido João Soares que renunciou ao ofício nas mãos do monarca «pêra o darmos a quem nossa 

mercê fase segundo parecia per huum puprico eslormento de renunciaçom venda e concerto que 

perante nos foy apresentado que recontava seer fecto e asynado per Pedro Vaasquez taballyom 

no dicto jullgado de Bouças aos XXX dias do mes de Mayo» de 1503, «e por quanto elle 

sobpricante loguo pagou seiscentos reais de dizimo se seys mill reais que lhe custou e foy 

avaliado em nossa fazenda segundo nosa ordenança a Pedro da Mota recebedor dos dinheiros 

eixtraordinarios em nossa corte segundo parceo per seu asynado e de Vasco Carneiro scnpvam 

de seu carrego que os sobre ele pos em recepta vos mandamos que daqui em diante o ajaees hy 

por tabeliam». Não deve usar do ofício sem antes ter bons fiadores. Dada em Lisboa a 8 de Julho 

de 1503, «ho mandou pollo doutor Rui Coto do seu conselho e chanceler moor em seus regnos e 

términos Álvaro Diaz porteiro d'Afonseca scnpvam da fazenda e chancelaria do dicto senhor a 

fez». 90 

88A.H.M.P.,Liv. 7, fols. 43-43v. 
89 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 203 - 203v. 
90 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 206 - 206v. 
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O monarca dirige-se aos juizes, corregedor e homens bons do Porto. Por confiar em João 

Dias, morador no Porto, nomeia-o daqui em diante tabelião das notas, como até aqui havia sido 

Pêro de Garcia que renunciou ao cargo. Público documento de renunciação que parecia ter sido 

feito e assinado por João de Proença, público tabelião da cidade de Lisboa a 1 de Setembro de 

1500. Por um alvará, D. Manuel I dá licença a Pêro de Guimarães, tabelião das notas do Porto, 

para que possa fazer «quallquerpartido que lhe bem vier» com João Dias, irmão de André Dias. 

Manda o Dr. Rui Coto, chanceler-mor do rei, «que pella renuncyaçam que ho dicto Pêro de 

Garcia fizer lhe pase carta». Não deve usar o ofício sem que primeiro tenha bons fiadores, 

«aqueles que esto por nos ouverem de ver per que ajamos a renda que nos em cada huum anno 

pello dicto oficeo he theudo de dar». João Dias prestou juramento na chancelaria régia.91 

D. Manuel I elege Pedro Gonçalves tabelião das notas, como até ao momento havia sido 

João Dias que renunciou ao ofício nas mãos de André Dias, «escnpvom em nossa fazenda seu 

irmaãoper vertude de hua procuraçom a ele feda per o dicto seu irmaão que parecia ser feda e 

asynada per Fernam Vaasquez (abeiiam por voto em a dieta cidade de Lixboa aos XIX dias d' 

Outubro do anno presente de mill e quinhentos e hum annos». Pela qual o seu irmão ficou com o 

poder de renunciar ao ofício nas mãos do rei. André Dias mandou renunciar por outro documento 

de renunciação que foi apresentado ao rei, «que parecia ser fedo e asynado per outro Fernam 

Vaasquez tabeliam em a dieta cidade de Lixboa aos XXX dias do dicto mes de Outubro do dicto 

anno presente de mill e Ve I». O rei concedeu um alvará em que diz que João Dias, tabelião das 

notas, havia renunciado ao ofício e que faz mercê do cargo a Pedro Gonçalves e «lhe mandem 

delia fazer sua carta emformar por quanto nos lhe fizemos dele mercê como dicto he fedo em 

Lixboa a XXVII dias d' Outubro Andre Piriz afez de mil e quinhentos e huum e este seera 

pasado polia nosa chancelaria da camará». Não podia usar o ofício «atee que primeiramente 

dee hos fiadores aaqueles que estopar vos ouverem de vir per que ajamos a renda que a nos em 

cada huum anno polio dido officio he thido de dar». O vereador Fernando Aranha disse que 

ficava como seu fiador.92 

O rei como confiava no Brás Francisco, escudeiro e enqueredor na cidade do Porto, dá-

Ihe o ofício de tabelião das notas na cidade e termo, como havia sido Luís Afonso de Lamego que 

91 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 42v - 43. 
92 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 123v - 124v. 
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renunciou ao ofício nas mãos de Diogo Velho, escudeiro do rei, «por virtude de huua 

procuraçom a elle fecta per o dicto Bras Francisco a quall parecia ser feda e asynada per 

Pedro Fernandez provico tabeliam e em a dieta cidade aos XIIII ° dias do mes d' Agosto» de 

1503. D. Manuel I faz esta mercê por meio de um alvará onde manda o chanceler mor passar 

uma carta a Brás Francisco. Não deve usar o ofício sem primeiro ter bons fiadores. Brás 

Francisco jurou na chancelaria régia. Alvará feito em Lisboa a 16 de Novembro, o rei mandou-o 

fazer pelo Dr. Rui Coto «de seu conselho e chanceler moor em seus regnos e términos Baltassar 

Fernandez por Joham d'Afonseca escripvam da fazenda e chancelaria do dicto senhor afez 

anno do Nacimento de Nosso Senhor Jhesu Chnspto de mill e V c III annos do quall officio fay 

avaliado segundo nossa ordenança os quaees» dois mil reais «pagou Andre Serraao que teem 

carrego dos receber segundo pareceo per seer asynado e per outro de Vasco Carneiro que os 

sobre ele carregou em recitar». 9J 

Na vereação de 7 de Novembro de 1500 «fay dado per homem da justiça ao alcayde 

Gonçalo Piriz desta cydade que fay Joham de Sam Martinho e lhe fay dado juramento dos 

Santos Avangelhos». No mês seguinte, os oficiais deram juramento a Aires Dias para que faça 

bom uso do ofício de homem do alcaide. O alcaide Gonçalo Pires fíou-o em tudo. 94 Apareceu, 

na sessão camarária de 3 de Julho de 1501, o alcaide Gonçalo Pires e apresentou João Pinheiro 

como seu homem de alcaidaria. O procurador deu-1 he juramento «e asy nomeou Antam Garcya e 

Fero Ferrnandez e Diogo Alvarez morador em Santo Antam que ja foram em camará jurados e 
elle alcayde os fiou em todo e dise que os fiava». 95 

Em Fevereiro de 1504, «per Gregório Conde alcayde pequeno da dieta cidade fay 

apresentado por ornes d' alcadaria e aver em de servir como ho dicto alcayde em seu officyo. 

Convém a saber: a Francisco de Madagall e Joham Martinz morador em Refojos Gonçalo 

Gonçallvez e Gonçalo Piriz» e João de Seabra aos quais «os dictos officioos derom juramento». 

O alcaide ficou como fiador deles. Na vereação de 18 de Maio do ano acima referido, o alcaide 

Gregório Conde foi apresentado aos oficiais: Pedro Homem da alcaidaria e a Gonçalo Nunes do 

A.H.M.P., Liv. 7, fols. 204 - 205v. 
A.H.M.P., Liv. 7? foi. 74v. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 139v. 
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«resiro» da Galiza, «segundo dise ao quail foy dado juramento», e «por mais abastança e 

segurança ficou por fiador do sobredicto alcayde e em testemunho dello». % 

O cargo de alcaide-menor era de nomeação camarária, sendo eleito por três anos, com a 

possibilidade de renovação do mandato no fim do período estabelecido. Era o responsável pela 

manutenção da ordem pública e pela execução dos mandatos de prisão emitidos pelo juiz. Na sua 

casa, «ao anoitecer, reuniam-se os quadrilheiros, recebendo ordens sobre o trabalho de 

vigilância nocturno», e eram distribuídas as armas, fardas e os abastecimentos.97 

1.7. Frequência das Sessões Camarárias 

As sessões camarárias realizavam-se duas vezes por semana. Na acta de vereação de 26 

de Junho de 1392 vem mencionado que os oficiais « 'acordarom logo e hordinharom por boo 

regimento da dita cidade que em cada huma somana se fizese veraçom na dita cidade dous dias 

convém a saber a quarta feyra e oo sábado '». 98 Na cidade do Porto era no dia de S. João (24 de 

Junho) «que principiava o ano económico e administrativo». " 

Em períodos de peste ou de calamidades, as sessões camarárias eram interrompidas por 

tempo indeterminado. «Por vezes, também se respeitava o tempo de férias, que ia de 15 de 

Agosto a 18 de Setembro, ficando suspensos os referidos encontros. Durante a época das 

colheitas era frequente os oficiais ausentar em-se para 'suas quintas', tornando-se necessário 

enviar recado no sentido de obter a presença dos vereadores para haver 'quorum'aquando da 

resolução de assuntos de certa responsabilidade. As reuniões faziam-se mesmo quando não 

havia matéria para deliberar». m 

96 

97 

98 

99 

100 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 213. 
MOREIRA. Manuel António Fernandes. Ibidem, p. 65. 
PERES, Damião (dir. de). Ibidem, p. 348. 
«Vereaçoens», Luís Miguel DUARTE e João Alberto MACHADO ..., p. 13. 
1 MOREIRA, António Manuel Fernandes, Ibidem, p. 52. 
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A vereação de 13 de Dezembro de 1503 não se realizou «por seer dia santo nomfizerom 

istada», apesar dos oficiais terem comparecido na Câmara. Eram eles: Jorge Ferraz, Fernão 

Novais e João Martins Ferreira, o procurador João Álvares e alguns cidadãos. 101 

As sessões camarárias de 19 e 23 de Dezembro de 1500 não se efectuaram devido à 

ausência dos juizes. Por sua vez, a de 7 de Agosto de 1504 foi cancelada devido à não 

comparência dos vereadores, que se encontravam fora da cidade. E «por quanto Diogo Carneiro 

juiz que ora entrou nom tynha juramento per ai usar de seu oficioo ho corregedor pressente mym 

escripvam deu juramento ao dicto juiz Diogo Carneiro que ele usse de seu oficio bem e 

verdadeiramente gardado em todo ho serviço de Deus e d' el rey nosso senhor e as partes seu 

direito». m 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 160v. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 199v. 
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2.1. Oficiais Régios 

Os concelhos da Península Ibérica «assentam basicamente nas assembleias municipais, 

constituídas pelos vizinhos, que intervêm na vida local em matéria de natureza económica com a 

possibilidade de aplicarem multas a todos os membros da comunidade que não obedecessem às 

regras estabelecidas». A transição para «municípios perfeitos» processa-se em quase todos os 

casos durante o séc. XIII, sendo o pnnc.pal motor dessa mudança a autonomização das 

assembleias populares em matéria de justiça em relação ao poder central. Apenas muito 

lentamente evoluem no sentido de municípios perfeitos ou completos. «Gradualmente assiste-se 

a uma substituição dos juizes nomeados pelo rei por magistrados designados pela vontade da 

colectividade autárquica. Com o decorrer do tempo observa-se uma acentuada tendência no 

sentido do governo municipal recair exclusivamente nas mãos dos habitantes do núcleo urbano, 

em detrimento daqueles que residiam no termo do mesmo». ' 

Com a complexização da administração do concelho e com a centralização do poder nas 

mãos das famílias locais poderosas, principalmente dos membros da cavalaria vilã, «assiste-se a 

uma tendência para um aumento de rivalidades na disputa pelo poder municipal. Const ituem-se, 

assim, fracções que se degladiam entre si e que enfraquecem a autonomia concelhia, criando-se 

condições para um aumento da capacidade de intervenção do estado nos assuntos internos dos 

municípios». No nosso país, os primeiros indícios destas transformações datam de 1331, aquando 

das cortes de Santarém onde foram apresentadas várias reclamações feitas pelos concelhos, 

queixando-se da interferência da coroa na vida dos municípios.2 

Nessas cortes também se apresentaram queixas contra «a entrada de meirinhos e 

corregedores em algumas localidades que tinham o privilégio que interditava a sua passagem». 

D. Afonso IV proibiu esses funcionários de entrarem em « 'vilas aforadas '», podendo-o fazer « 'se 

for talfecto ou tal preso de que eles nom posam fazer dereyto ' ou se 'os alcaides e os juizes son 

negligentes en aquelo que ha de fazer ou se fazem o que nom devem pêra lhe fazer correger '». 

'MORENO, Humberto Baquero - A evolução do município em Portugal dos séculos XIV e XV, sep. «Actas das Jornadas sobre o 
Mumc.p.o na Península Ibérica (Sécs XIÍ a XIX)», Santo TTSO, 1988, pp. 75 - 76. 

MORENO, Humberto Baquero, A evolução do município em Portugal..., p. 76. 
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Os homens bons demonstraram ainda o seu descontentamento por terem de suportar as despesas 

quando a coroa mandava os presos para a prisão do concelho. " Ainda nas mesmas cortes, o 

concelho de Coimbra apresentou um capítulo especial «contra o facto de os alcaides do rei 

colocarem outros alcaides em seu lugar que não eram vizinhos da cidade, o que colidia com o 

foral coimbrão». 4 Aos poucos, o poder central aumentava a sua interferência na vida e no poder 

local. 

Gozando de autonomia administrativa, os concelhos sofriam interferências da 

administração central através dos funcionários régios. Numa fase em que «a administração 

militar hegemonizava toda a administração, o principal funcionário de ligação entre o poder 

central e os concelhos era o governador militar da zona - o alcaide-(mor) ou Casteleiro 

(castellarius, na versão ocorrente nas fontes latinas). Sobre este funcionário, normalmente 

recrutado entre a alta nobreza, recaía a responsabilidade do governo militar (nomeadamente, os 

'besteiros do conto ') -, mas também a responsabilidade do policiamento local (através dos seus 

funcionários auxiliares - 'alcaides pequenos' e 'quadrilheiros') e, inicialmente, a própria 

administração da justiça por parte do rei». 

Juntamente com estes havia os funcionários encarregues da cobrança das rendas reais na 

circunscrição do concelho, denominados inicialmente de mordomos passaram mais tarde a serem 

intitulados de almoxarifes. Em geral, estavam «encarregados da administração financeira dos 

bens da coroa (nomeadamente, dos reguengos, dos mercados ou tendas do rei, dos impostos 

reais - v.g., dízimas, relego, jugada, sisas, etc.), seu arrendamento, cobrança das suas rendas (ou 

arrendamento da sua cobrança), execução das dívidas à coroa (penhoras, nomeadamente), 

pagamento das despesas do Estado (nomeadamente, salários, moradias e 'contias '); nesta tarefa 

eram auxiliados por funcionários subalternos (mordomos pequenos, dizimeiros, relegueiros, 

jugadeiras, todos estes designados pelo nome genérico de ovençais - do lai. obedentiales, cf. 

'administração obedencial', supra, 139). Os almoxarifes prestavam as contas do seu 

almoxarifado às repartições dos 'contos ', aí entregando o saldo financeiro existente». 6 

3 MORENO, Humberto Baquero, A evolução do município em Portugal..., p. 77. 
4 MORENO, Humberto Baquero, A evolução do município em Portugal.... p. 79. 
5 HESPANHA, António Manuel - História das Instituições (Épocas Medieval e Moderna). Coimbra, 1982, p. 251. 
6 HESPANHA, António Manuel, Ibidem, pp. 251 - 252. 
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Em 1254 ou 1261, no reinado de D. Afonso III, «surgem os meirinhos, com funções de 

inspecção administrativa e de 'correição ' (inspecção, recurso) judiciaria. No reinado seguinte, 

aparecem outros funcionários com a mesma área de atribuições, os corregedores, que acabaram 

por substituir os meirinhos e por se tornarem numa figura característica da nossa história 

administrativa a judiciária, de que a actual nomenclatura judicial ainda guarda memória». 7 

Eram várias as funções dos corregedores, abrangiam «quer feitos de justiça ', quer o 

'vereamento da terra': inquirir da actividade dos juizes ordinários e (e, também, dos juizes de 

fora), dos tabeliães e de outros funcionários locais (a isto se chamará mais tarde 'tomar a 

residência '), receber queixas contra os poderosos, reprimir os 'bandos ' (ou partidos) locais, 

inspeccionar o estado das peças de guerra e dos abastecimentos, encarregar-se de colheita de 

dados estatísticos sobre a região, confirmar as eleições dos magistrados locais, etc. ». 8 

Nos séculos XIV e XV dá-se uma transformação nos municípios. «O acesso da 

cavalaria vilã aos principais lugares governativos gera inúmeros abusos, originando uma cada 

vez mais frequente intervenção dos monarcas. Em Portugal o primeiro sinal intervencionista do 

poder central na vida local aparece-nos expresso no regimento dos corregedores concebido por 

D. Afonso IV em 1332». 9 

Actualizado com D. Pedro I, passa «a ter um papel muito importante na escolha de 

homens idóneos para desempenharem as funções de juizes das terras. A interferência dos 

corregedores nas autarquias aumenta progressivamente ao longo da segunda metade do século 

XIV e de todo o século XV. O rei D. Fernando nas suas contínuas desavenças com os seus 

súbditos vai ao ponto de ordenar aos seus corregedores que substituam compulsivamente os 

vereadores eleitos por homens da sua inteira confiança, designados por regedores ou vereadores 

por el rei». w 

No primeiro regimento, de 1332, surge referida a forma de eleição dos juizes de cada 

lugar. «Liga-se esta preocupação à necessidade de saber 'se a bandos em alguum daqueles 

logares que a de correger e quaes som principaes deles ' e 'se seguem desses bandos peleias ou 

7 HESPANHA, António Manuel, Ibidem, p. 252. 
8 HESPANHA, António Manuel, Ibidem, pp. 252 - 253. 
^MORENO. Humberto Baquero - Os municípios portugueses nos séculos XIII a XVI (Estudos de História). Lisboa. 1987, p. 13. 

MORENO. Humberto Baquero - O poder real e as autarquias locais no trânsito da Idade Média para a Idade Moderna, sep 
«Revista da Universidade de Coimbra», 30,1983, p. 15. 
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vo/las ou furtos ou algum outro mal e dano a esse logar hy os ouver'. Importa ao corregedor 

averiguar se o alcaide ou os juizes que estiverem investidos em funções participam nesses 

bandos e por essa razão 'leixam de fazer direito e justiça aquelo que devem '. O regimento 

estabelecia que no caso dos infractores serem as autoridades concelhias, caber-lhes-ia uma 

sanção maior do que aos restantes». " 

Outro aspecto mencionado dizia respeito à chegada dos corregedores às localidades 

«onde lhe cabia mandar apregoar a vinda de todos aqueles 'que ouverem querelas do alcaide e 

dos juizes e dos outros poderosos', com a finalidade de as 'correger: Assim, após a chegada do 

corregedor caber-lhe-ia proceder ao exame das demandas, para o que devia convocar os juizes 

do lugar, afim de conjuntamente actuarem. Apenas deveria apreciar os processos provenientes 

do alcaide, dos juizes, dos fidalgos, ou ainda dos advogados, dos procuradores, dos tabeliães, ou 

de qualquer homem poderoso. Pertencer-lhe-iam em especial 'os preitos ' em que os juizes 

declaram 'que nom ousam afazer direito ', bem como 'todolos outros faça ouvir e desembargar 

também quando ele hy for como depois '. Acrescentava, de igual modo, o regimento, que quando 

o corregedor 'hy tornar achar que alguos feitos nom som desembargados per culpa dos juizes ou 

doutra maneira commo dicto he deve lho estranhar assy como de susu he dito '». n 

Outra das tarefas do corregedor «consistia em saber quais as rendas que havia em cada 

concelho e o modo como o dinheiro era dispendido, prevendo-se ainda, de alguma maneira a 

possibilidade de que as mesmas fossem aumentadas, sem se ter de recorrer ao lançamento de 

fintas e de talha». Este oficial tinha ainda de averiguar « 'afama dos homeens de cada hua vila '» 

e informar a coroa se alguns « 'vivem como nom devem '», numa nítida intromissão na vida de 

cada morador. 13 

Para se inteirar das despesas, na sessão camarária de 3 de Julho de 1504, o corregedor 

mandou «que pêra Sábado venha Diogo Alvarez que foi escripvam da camará pêra dar conta 

dos rolles e livro da despesa que se fez no recebimento d'el rei nosso senhor e asy ho mandou ao 

recebedor da dieta fynta pêra se aveer e tomar». 14 

MORENO, Humberto Baqucro - A evolução do município ..., p. 80. 
~ MORENO, Humberto Baqucro - A evolução do município..., pp. 80 - 81. 

MORENO, Humberto Baquero - A evolução do município..., p. 81. 
Arquivo Histórico Municipal do Porto, Livro de Vereações, n.° 7 (1500-1504), foi. 189. 
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No regimento posteiror, de 1340, salientava-se «a necessidade de averiguar 'quaes 

merecem de seer juizes e comino lho devam fazer quando os elegerem '. Defendia-se a vantagem 

do corregedor tomar conhecimento 'nas vilas e nos togares quaes som milhores pêra juizes e 

trage los em scrito o seu sorrissam que quando elegerem antre si sabha se o fezerom 

maleciosamente '». /J 

Para que nada escapasse ao controle, o corregedor tinha que percorrer a sua correição 

duas ou três vezes por ano, sendo obrigado a colocar nas vilas e julgados cinco ou seis homens 

bons ou mais. O Prof. Marcello Caetano considera, no entanto, que esta medida terá tido uma 

vida curta. «Assim, no ano de 1443, funcionavam em S. Martinho de Mouros dois vedores. Logo 

de imediato em Lisboa surgem-nos três vedores e em 1344 há notícias de existirem vedores em 

Bragança. Desconhece-se o mecanismo de transição dos seis homens bons para metade, ou 

mesmo menos, de vereadores, aventando, contudo, o referido historiador, a hipótese da 

dificuldade de encontrar um grupo de homens que pudessem assistir com regularidade às 

sessões municipais». 

Nas cortes reunidas por D. Fernando em 1371, o povo «lamentava-se de que a esses 

oficiais da justiça, em vez de lhe chamarem corregedores, deveriam antes denominá-los de 

'estragadores '». Queixas que se mantiveram ao longo do século XV. Nas cortes de Lisboa de 

1439, «o concelho de Guimarães, recorda que em conformidade com as Ordenações do Reino, o 

corregedor não podia demorar-se na vila por um período de tempo superior a quinze dias. Ora 

sucedia que em vez das duas semanas chegava a permanecer seis a oito meses. Sentiam-se 

agravados pelo facto do corregedor se fazer acompanhar por quinze oficiais, os quais se 

albergavam em casas particulares sem dispêndio de dinheiro e rompiam a roupa dos seus 

proprietários, além de se apoderarem de palha, lenha e erva das terras alheias». 1J 

Outro motivo de discussão era a duração do mandato do corregedor que não devia ser 

superior a três anos, mas em muitos casos esta ordenação não era respeitada. Por vezes, «os 

homens bons dos concelhos lançavam a suspeição sobre a idoneidade dos corregedores, como 

representantes isentos do poder central junto das autarquias». '8 

MORENO, Humberto Baqueio - A evolução dos município ..., pp. 81 - 82. 
MORENO, Humberto Baquero - A evolução dos municípios.... p. 82. 

17 MORENO, Humberto Baquero - O poder real e as autarquias locais .... p. 16. 
MORENO, Humberto Baquero - O poder real e as autarquias locais.... p. 17. 
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De futuro, o corregedor passou a agir «de acordo com as instruções remetidas pelo 

monarca reinante. E atendia, de preferência, aos interesses da Coroa, ignorando, por vezes, os 

do próprio concelho. Os seus moradores, sentindo-se prejudicados, não deixaram de protestar, 

pondo então em agravo o que era decidido». 19 

As querelas entre corregedores e os concelhos eram frequentes, bem como com outros 

oficiais régios. «A queixa mais comum (feita, por exemplo, nas cortes de 1352, 1361, 1391, 1442, 

1446) é a de que os corregedores avocavam a si as causas que deveriam ser julgadas pelos 

juizes locais. Mas existem outras: a de que se intrometiam nas eleições (cortes de 1498), a de 

que derrogavam as posturas concelhias (cortes de 1361), a de que aceitavam recursos das 

sentenças dos almotacés, etc.». 20 Apesar da interferência régia, as magistraturas continuavam a 

exercer a administração da justiça. 

Na vereação de 26 de Março de 1501 consideraram que o cidadão Jusarte Lobo devia ir 

à corte requerer, por parte da cidade do Porto, o «grande abatimento e defrando de privilégios e 

liberdades delia em dar ao corregedor desta comarqua» poderes para conhecer as «ançoees 

novas» e estar na cidade o tempo que quiser. Decidiram que ele devia ir mas acompanhado, 

sendo requerido para seu companheiro de viagem Diogo Carneiro. Eles iam «requerer a dieta 

causa e asy humfecto que se procesa na corte antre ho Baylyo e esta cidade», para o qual havia 

sido eleito procurador Diogo Carneiro, devendo-lhes ser «dada sua despesa necesarea».21 

Sobre as queixas da cidade relativamente ao desempenho do corregedor, numa carta 

régia datada de 16 de Junho de 1501, D. Manuel I diz ter tido conhecimento da carta enviada pela 

Câmara e manda o corregedor desempenhar a sua função respeitando o regimento e alvarás 

régios. Mas se a cidade achar «que niso elle eicede o modo efaz ho que nam deve vos poderees 

dello tomar estormento com sua resposta» e enviá-lo ao monarca que proverá «ayso com aquelle 

castigo e enmenda que nos bem parecer e acerqua d' alçada que lhe temos dada tee confia de 

dous mil reais queremos que a quem se diso se agravar lhe dee estormento com sua reposta nam 

se tolhendo por yso a eixueaçam». As penas «que ho dicto corregedor poser tee confia dous mill 

CRUZ, António - Reflexões sobre a evolução do regime municipal no termo do Porto, sep. «Actas das Jornadas sobre o 
Município na Península Ibérica (Sees XII a XIX)», Santo Tirso, 1988, p. 49. 
20 HESPANHA, António Manuel, Ibidem, p. 253. 
21 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 25v - 26. 
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reais queremos que sejam pêra as obras dese concelho e se despendam per mandado do dicto 
corregedor com voso acordo e conselho». 22 

A partir da segunda metade do século XIV surge uma outra interferência na vida 

municipal feita por novos funcionários régios denominados juizes de fora. O motivo «para a 

substituição dos juizes ordinários (ou da terra, ou eleitos ou 'juizes pela ordenação ') pelos juizes 

de fora foi a 'peste negra '; por carta de lei de 21.5.1349, D. Afonso IV nomeia para os concelhos 

juizes régios, cuja principal atribuição era então a de tomar notas dos testamentos, em 

substituição dos vigários episcopais, cuja intervenção nesta matéria se tornava abusiva. Apesar 

de esta inovação ter sido mal recebida pelos povos, sobretudo porque sobre os concelhos recaía 

a obrigação de pagar aos novos funcionários, os reis não deixaram de continuar a nomeá-los, 

sob vários pretextos. Primeiro, o de que a crescente complexidade do direito tomava necessário 

o recurso a pessoas mais peritas e informadas do que os juizes leigos, eleitos pelos vizinhos; 

ainda o de que do aperfeiçoamento da justiça tirariam os concelhos mais vantagens económicas 

do que a despesa que o sustento dos juizes régios lhe traria; finalmente, o de que a eleição dos 

juizes era motivo de discórdias e da formação de 'bandos '». 23 

O poder central foi mais longe ao nomear «ele próprio juizes estranhos à comunidade 

onde tinham de exercer as suas funções». 24 Tal medida provocou o aumento dos protestos dos 

concelhos, levando os reis portugueses, talvez por não disporem de dinheiro suficiente para 

sustentarem os juizes de fora, a não generalizarem «a sua nomeação, o que só veio a acontecer 

muito mais tarde». 25 

O número de juizes de fora aumentou a partir do «reinado de D. Afonso V, mas só 

começaram a ser integralmente pagos pela Coroa a partir de 1535». 26 Depois do ano de 1360 

encontramos «juizes de fora em Coimbra; de 1375, no Porto; no reinado de D. Fernando, o rei 

nomeia os juizes de Lisboa. Só com D. João II, no entanto, os juizes de fora constituem uma 

magistratura de carreira, provida, dum modo geral, em letrados. Com D. Manuel, generaliza-se 

22 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 81v. 
23 HESPANHA, António Manuel, Ibidem, p. 254. 
4 SOARES, Torquato de Sousa - Subsídios para o estudo da organização municipal da cidade do Porto durante a Idade Média 

Barcelos, 1935, p. 123. 
SOARES, Torqualo de Sousa, Subsídios para o estudo..., pp. 124 -125. 
SOARES, Torquato de Sousa, Subsídios para o estudo .... p. 125. 
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a sua nomeação a mais algumas das terras do reino, suportando a coroa metade das despesas 
com o seu salário». 27 

O Porto, como a maioria dos concelhos, não acolheu bem a substituição dos juizes 

locais pelos de nomeação régia. Já em Dezembro de 1401, quando a Câmara se reuniu «em 

vereação, para decidir sobre o envio de um emissário à corte com o propósito de obter do rei a 

revogação do mandato do juiz de fora Lopo Dias, o vizinho Gonçalo Esteves de Santa Clara, 

disse 'que el o contradizia, e que em esta cidade era muy compridoiro de estar hum juiz por el 

reyper aver de reger a cidade '». 28 

No alvará régio datado de 25 de Janeiro de 1501, D. Manuel I ordena a ida de um juiz de 

fora à cidade do Porto. Porém, para evitar que este fosse, de modo a diminuir as despesas, 

resolveu dar ao corregedor - Rui Gonçalves Maracote - um alvará para que este, enquanto 

andasse a fazer o seu serviço de corregedor, se inteirasse «de quaeesquer fectos per ançam 

novos», «sem embargo dos taees fectos pertencerem aos juizes da terra da dieta comarca». 29 

Cada vez mais se vai acentuando a interferência do monarca no governo local, com 

prejuízos para este último. Para a cidade do Porto e outros concelhos foi expedida uma carta 

datada de 5 de Setembro de 1448 dirigida aos regedores, juizes e procuradores dos concelhos. A 

carta referia «que o corregedor Filipe Anes iria fazer correição por toda a comarca à sua 

responsabilidade. Levava, para o efeito, Regimento próprio, segundo o qual devia fazer 

substituir de imediato os escrivães dos concelhos que exerciam tal cargo há três ou mais anos, 

substituindo-os por outros. Para o caso especial do concelho do Porto, faz o monarca a 

observação baseado no que lhe haviam dito». Soube que Álvaro Gil, escrivão da Câmara, 

exercia o cargo há mais de três anos, devendo por isso ser substituído. Para o seu lugar, o rei 

«rogava e encomendava o moço-rei a nomeação de Afonso Vasques de Calvos, criado do Duque 

de Bragança seu muito amado eprezado tio e vizinho dos da cidade». 30 

Às medidas centralizadoras de D. Afonso IV acrescentam-se as disposições elaboradas 

por D. João I, «através da legislação que exprimia que a eleição dos juizes realizada pelos 

concelhos representa uma usurpação dos atributos da coroa, que apenas a confirmação do rei 

27 HESPANHA, António Manuel - Ibidem, pp. 254 - 255. 
8 PERES, Damião (dir. de) - História da cidade do Porto, vol I Porto p 368 

29 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 16-lóv. 
CRUZ, António - Reflexões sobre a evolução do regime municipal.... p. 57. 
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pode remediar. De facto, ainda nos fins do século XIV havia pequenos municípios que 

continuavam a designar os juizes ordinários ou da terra». Para a coroa, as autoridades locais 

tinham que cumprir as ordenações e leis gerais do reino, devendo de futuro a escolha dos 

magistrados locais obedecer «à elaboração de listas com o nome de pessoas idóneas para o 

desempenho das funções de chanceler, procurador, vereador e juiz. As listas com esses nomes 

eram encerradas numa pequena bola, sendo as mesmas introduzidas num capuz de onde eram 

tiradas à sorte. Esta lei de 1391 tornou-se conhecida pela designação de ordenação dos 

pelouros». 

Ao longo do século XV verifica-se um aumento da intervenção da coroa «na vida 

interna dos concelhos através da eleição de pessoas que nas autarquias possuíam uma ligação à 

casa real. Esta situação conduziu a uma reforma dos forais por parte de D. Manuel, em que se 

faz sentir uma cada vez maior centralização. Na sequência desta orientação temos que, com a 

promulgação do regimento dos corregedores de 1524, estes passam a ter maiores poderes, 

actuando com o mínimo respeito em relação aos juizes de eleição local, cujas atribuições eram 

cada vez menores. Acrescente-se ainda, que a partir de 1538, os juizes locais passaram a ser 

pagos pelo tesouro, em lugar de receberem alojamento e alimentação atribuído pelas 

populações concelhias, o que veio a ser mais um factor de dependência em relação ao poder 

central».31 

A interferência do poder central na vida interna dos concelhos «não se limitava à 

nomeação de juizes de fora. Ia mais longe, procurando intervir directamente na própria 

administração municipal, e impondo novas normas à eleição dos seus magistrados». u No 

entanto, como referiu Manuel António Fernandes Moreira, «O maior inimigo da autonomia 

municipal, porém, foi o absolutismo dos reis. A ideia de acabar com os poderes paralelos e 

entregar a jurisdição a funcionários de carreira tendia a cercear as liberdades municipais. 

Centralizar significa coarctar». 33 

^ MORENO, Humberto Baquero - Os municípios portugueses..., p. 13. 
32 PERES. Damião (dir. de), Ibidem, p. 369. 
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2.2. Alvarás e Cartas Régias 

Com D. Manuel I, o poder central intervém activamente nos assuntos do município 

portuense através das várias cartas e alvarás régios endereçados à cidade. O monarca procurou 

intervir nas diversas matérias municipais, quer ao nivel das obras públicas, nomeadamente com a 

construção de um hospital no Porto e as exigências daí inerentes, quer nomeando indivíduos para 

determinados cargos, quer ainda a nível das festividades, da economia, intrometendo-se nas 

liberdades e privilégios da cidade, como por exemplo na proibição de no Porto morarem fidalgos. 

Na primeira carta régia endereçada à Câmara, no período que vai de 1500 a 1504 (19 de 

Janeiro de 1500), D. Manuel I manda os cavaleiros, escudeiros e vassalos prepararem-se para 

irem com ele a África no dia 15 de Maio. Querendo «saber se tem dello cuydado e se se fazem 

todos prestes como lhe temos mandado e porem vos mandamos que tanto que esta virdes logo 

façaees huum rooll de todolos desa cydade e termo cada huum per nome com decraraçam deses 

que se per ventura tem asentado de hyrem com alguns fidalgos ou acostados a elles ho que bem 

podem fazer segundo que he decrarado na dieta primeyra carta e os avisées outra vez dello 

porque os que nam conprirem e fazerem ho que lhe asy temos mandado sera nelles ixuquetada a 

pena em nossa carta contheuda e asy em vos se asy ho nam fizerdes venha decrarado alguuns 

que per ventura forem de tall ydade ou desposiçam de doença que nam posam la hir porque 

outra algua escusa lhe nam sera recebida e ho dicto roll nos seja enviado atee per todo o mes de 

Março que vem em que o bem podees fazer e os asy aperceber e avysar vos ees que nenhuum 

nam fique e com decraraçam do lugar em que cada huum he morador». 34 

Sobre finanças, na sessão camarária de 17 de Julho de 1500 leram uma carta do rei onde 

manda que se tirem as fintas e dirreitos dos dez reais de Cepta e ho mandem a corte». S5 

Três dias depois, D. Manuel I dirige-se por carta aos juizes do concelho e homens bons 

de Matosinhos. Elege para tabelião de Matosinhos João Soares, escudeiro, em substituição de 

Fernão Martins, que havia falecido, devendo-o deixar «do dicto oficeo servyr e usar e avera 

proees e percalços rendas e dereytos que lhe com elle dirreytamente pertencem sem duvida nem 

« 

34A.H.M.P.,Liv. 7, fols. 17-17v. 
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embargo alguum que a ello ponhaes em maneira algua que seja e de seu demos lhe que nam use 

do dicto oficeo atee que pruneyramente de bons fiadores aaquelles que esto por nos ouverem de 

virper que ajamos a renda e pensam que nos em cada huum anno petto dicto oficeo he theudo». 
36 

Na vereação de 16 de Setembro foram apresentados dois alvarás datados de 3 de 

Setembro de 1500. Num, o monarca concede autorização aos moradores da comarca de Entre 

Douro e Minho para deitarem fogo nos matos e montes maninhos, mas apenas com a autorização 

dos juizes de cada lugar. Se assim não o fizerem, pagaram «segundo forma da dicta ordenaçam e 

quanto a pena crime que por ella esta ordenada e dada aos taees se nam faraa exueaçam 

naqueles que niso forem comprendidos sem nosso espicyall mandado porem mandamos a todas 

nosas justiças a que este nosso alvará for mostrado que ho cumpram e guardem como nette he 

contheudo». 

No outro, D. Manuel I refere que tomou conhecimento que alguns fidalgos e senhores de 

terra faziam repressões e apurações nas suas terras: «deytando cavalos a lavradores e gibanetes e 

omeens velhos e pobres e espingarda a filhos de lavradores fazendo nisto outras muitas 

opresoees em que reccebiam muita fadiga e perda de suas fazendas pedindo nos que 

mandasemos sobre ello prover e dar alguum remedeo e porque das semelhantes apuraçoees 

temos sabido que se nam segue nenhuum serviço de Deus nem nosso avemos por bem 

defendemos e mandamos que nenhua pessoa de nosos regnos de quallquer estado e condiçam 

que seja nam faça semelhantes apuraçoees sem nosso espicyall mandado e mandamos as justiças 

das terras onde ysto acontecer que lho nam consintam porque quando dos ditos nosos povos nos 

conprir alguum servyço nos os mandaremos apurar como entam nos prouver que quem a servyço 

de Deus e nosso e menos opresam sua que see possa». 

Ainda na mesma vereação, mas datado de 4 de Setembro, foi dado a conhecer outro 

alvará régio onde vem registado as penas para os que, até à data, não plantaram árvores conforme 

o rei havia ordenado. Ficam «obrigados de da feytura deste a dous annos primeyros seguyntes 

poerem as ditas arvores e encherem delias aquelle numero que temos mandado poendo as e 

pratando as porem daquelas primajaees e jruytos que as terras milhor criarem e derem e que 

35 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 2v. 
36 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 43 - 43v. 
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elles milhar poderem criar e fazer porque a obrigaçam da sortes efruytos delias que mandamos 

que poesem lhe alevantamos em theudo elles porem ho couto delias segundo temos mandado e 

poendo as de quaesquer fruytos que quyserem como dicto he dentro do tempo dos ditos dous 

annos entam mandaremos exuquetar por yso aquellas penas que for mercee porem mandamos a 

todos nosos corregedores juyzes e justiças oficyaees e persoaas a que este nosso alvará for 

mostrado ho cunpram e guardem e façam cumprir e guardar como nelle he contheudo porque 

asy nos praz». 37 

O corregedor, sendo um funcionário régio, tinha que obedecer às ordens imanadas pelo 

rei. Num alvará, dirigido ao corregedor Rui Gonçalves Maracote, D. Manuel I manda-o tomar 

conhecimento de todos os feitos e acções novas da comarca de Entre Douro e Minho, «sem 

embargo dos taes fectos pertencerem aos juyzes da terra da dieta comarca e porem vos 

mandamos que emquanto nella andardes husees do contheudo em este alvará sem outra duveda 

nem embargo por quanto asy he nossa mercê». 38 

Pela carta régia de 15 de Setembro de 1500, nomeia para tabelião das notas João Dias, 

morador no Porto, como até ao momento havia sido Pêro de Garcia que renunciou ao cargo. Ao 

rei lhe «praz dar lugar e licença a Pêro de Guymaraees tabeliam das notas da nossa cydade do 

Porto que do dicto seu oficeo possa fazer quallquer partido que lhe bem vier com Joham Diaz 

irmaão de Andre Dias e porem encomendamos e mandamos ao doutor Ruy Coto do nosso 

concelho e noso chançaler moor que pell a renuncyaçam que ho dicto Pêro de Garcia fizer lhe 

pase carta em forma por quanto nos lhe daremos esta licença sem embargo de nosas 

ordenaçoees fecto em Lixboa a XXVIII d' Agosto de mill e V c e esto se elle he seu irmaão e 

porem vos mandamos que daquy em diante ajaees hy por tabeliam das notas como dicto he». 3Ç 

Para diminuir as despesas com o ferro, que aumentava devido aos ferros dos presos que 

iam para o Porto ficarem nas cadeias, o rei ordena aos carcereiros, num alvará de 25 de Janeiro 

de 1501, «que quando quer que os taees presos da dieta cydade do Porto a esta cadea da corte 

ou da cydade forem trazidos que vos lhes lancées outros ferros e os que eles asy trouxerem os 

entreguees aquelas pesoas sobre quem os dictos presos vem carregados pêra os aver de tornar a 

A.H.M.P.; Liv. 7, fols. 41 -42. 
A.H.M.P., Liv. 7. fol. 16v. 
A.H.M.P., Liv. 7, fols. 42v - 43. 
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dicta cydade ho que asy cumpry sob pena de fazendo ho contrayro os pagardes de vosas casas». 
40 

Na reunião camarária de 17 de Abril e 1501 deu-se a conhecer uma carta régia de 28 de 

Março do referido ano. Dizia o rei que pretendia mandar uma armada contra o turco e queria que 

a cidade do Porto contribuísse com 80 homens, «os quaees escrevemos ao corregedor desa 

comarqua que apure na maneira que per nosa carta vos mostrara ao quall vos encomendamos 

que dees toda ajuda que lhe cumprir pena ho asy fazer com muyta diligencea como de vos 

confiamos». Dizendo no fim, «e posto em a carta dyga oytenta avemos por hem que nam sejam 

mais que cor enta e cynco». 4l 

Sobre os vinhos vermelhos, questão importante para a cidade, o rei informa os 

corregedores das comarcas de Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira e Estremadura, na 

carta datada de 23 de Abril de 1501, que os povos eram prejudicados por não poderem carregar 

os vinhos vermelhos e levá-los para fora do reino, quer pela foz do Porto quer pela foz de Viana, 

Caminha, Vila do Conde e outros, «antes os costrangiam aver dedos atavernados nos barquos de 

maneira que pelas grandes despesas dos fectos e outros gastos que se fazem em os vender 

atavernados». Tinham que os vender a preços mais baixos, o que poderia originar o abandono e 

depovoamento das terras. O rei autoriza «que daquy em diante os sobreditos possam carreguar 

seus vinhos vermelhos e tirar polia foz da dieta cidade do Porto e lugares pêra os dally 

carregarem ou venderem em grosso e traspasarem em outras pesoas pêra os carregarem e 

tirarem polias fozes da dieta cidade e lugares asy como fazem dos vinhos brancos e esto sem 

embargo de quaeesquer pusturas ou custumes antygos que na dieta cidade e lugares ajam». D. 

Manuel I quer que esta determinação «valha e seja firme pêra todo senpre como ley e ordenaçom 

sem outro allguum embargo nem empidimenlo que a ello a dieta cidade e lugares das dietas 

comarquas outras pessoas ponham e bem asy nom consentaes fazer se outra allgua pustura pêra 

a quall se empida a venda saca e trato dos dictos vinhos vermelhos antes se possa livremente 

fazer como o trato dos vinhos brancos». 42 

A.H.M.P., Liv. 7, fols. 16v- 17. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 28v. 
A.H.M.P., Liv. 7, fols. 67v - 69. 
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Pela carta de 16 de Junho de 1501, o rei ordena ao corregedor que use «das cousas 

coníheudas em seu regimento e alvaraees nosos parecendo nos asy noso servyço e bem da terra 

e porque ainda agora nollo pareceo havemos que cumpride se asy fazer por bem de justiça 

ovemos por bem que huse dello como ora fazen pêro se vos a vos parecer que niso elle eicede o 

modo efaz ho que nam deve vos poderees dello tomar estormento com sua reposta e enviay nollo 

e nos proveremos a yso com aquelle castigo e enmenda que nos bem parecer e acerqua d' alçada 

que lhe temos dada tee conda de dous mil reais queremos que a quem se diso se agravar lhe dee 

estormento com sua reposta nam se tolhendo por yso a eixucaçam e asy mandamos a elle que ho 

faça e aos escrivaees dante elle que pasem os ditos estormentos com sua reposta ou sem ella e 

quanto he a quyla da dizema do trigo que nos enviastes pedir por mercê que vos fizesemos a voz 

praz dello e vos fazemos diso mercê por dous annos o que vem deVce dous e quynhentos e três e 

com apresente vos vay dello nosso alvará e as penas que ho dicto corregedor poser tee confia os 

ditos dous mill reais queremos que sejam pêra as obras dese concelho e se despendam per 

mandado do dicto corregedor com vos o acordo e conselho». 

Na carta de 21 de Julho de 1501, o monarca acha «bem que Pêro de Bayros cavaleiro de 

nosa casa morador no termo do Porto posa servyr e sirva o oficeo de contador dos residos da 

cornar qua d' antre Doyro e Minho emquanto Diogo Borjes cujo ho dicto oficeo he délie for 

sospenso como ora he com ho quall oficeo queremos que ho dicto Pêro de Bayros aja ho 

mantimento poees e percalços que ho dicto Diogo Borges soya d' aver quando ho servya e 

porem mandamos ao noso corregedor da dieta cornar qua e a todolos juyzes e justiças e oficyaees 

e pessoas outras delia a que este nosso alvará for mostrado e ho conhecimento delle pertencer 

que metam ao dicto Pêro de Bayros em posse do dicto oficeo de contador dos residos como dicto 

he e ho leyxem servyr e usar delle emquanto ho dicto Diogo Borjes delle for sospenso e lhe 

acudam e façam inteiramente acodir com ho dicto mantimento e percalços que lhe com elle 

dereytamente pertencem porque asy he nosa mercê ao quall primeyro que comece servyr ho 

oficeo sera dado juramento que bem e verdadeyramente ho sirva». 

Sobre as obras públicas da cidade, na carta régia de 27 de Julho de 1501, D. Manuel I 

refere que no «tempo d' el rey Dom Joham meu primo que Deus tem elle mandara correger os 

43 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 81v. 
44 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 87v. 
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muros d' alguas vilas do estremo. Convém a saber: os de Valença do Minho e doutros lugares 

pêra ho quall corrigimento mandara a dieta cydade e a outros lugares comarquaaos que desem 

per a ajuda dos remayrados dictos muros ho dinheiro das rendas do concelho da dieta cydade no 

quall dizem que receberam muito agravo por quanto a dieta cydade em nenhuum tempo dera a 

terça de suas rendas do concelho da dieta cydade no quall dizem que receberam muito grande 

agravo por quanto a dieta cydade em nenhuum tempo dera a terça de suas rendas pêra nenhuas 

outras obras somente aquella vez pedindo nos por mercê que nos prouvese e ouvesemos por bem 

a mandarmos tornar a sua antiga pose e visto per nos seu requerimento e como a dieta cydade 

tem muito pouca renda e como a despende em cousas muy necesareas e em boos husos que a ella 

pertencem temos por bem e por lhe fazermos mercê nos praz de lhe fazermos graça e mercê do 

dinheiro das terças das rendas desa cydade que a nos pertencem e esto emquanto os 

governadores delia os despenderem bem e como devem asy ennobricymento da dieta cydade 

como nas liberdades e franquezas delia e porem mandamos a todolos nosos corregedores 

ouvydores das obras e residos na comarqua d' antre Doyro e Minho e asy a quaeesquer outros 

nosos oficyaees e pesoas a que esta carta for mostrada e ho conhecimento dela pertencer per 

quallquer guysa que seja que lhe nam tomem conta das ditas terças daquy em diante e lhe 

cunpram e guardem e façam cumprir e guardar esta nosa carta como ella he contheudo por 

quanto asy he nosa mercê». 

O monarca escreveu no dia 31 de Agosto de 1501 uma carta à Câmara nomeando 

Afonso de Melres procurador do número, onde dizia aos oficiais camarários «que confiando nos 

da bondade e descriçam d' Afonso de Merles escudeiro e escolar em dirreito canónico morador 

em a dieta cydade que em esto nos servyra bem e como conpre a nosso servyço e bem das partes 

temos por bem e damollo daquy em diante na dieta cydade por procurador do numero asy e pella 

guisa que ho elle deve ser e ho sam os outros oficyaees em semelhantes cydades de nosos regnos 

se asy he que Afonso Ferrnandez que ho dicto oficeo tinha ho nam serve e sefoy morar a outra 

parte e porem vos mandamos que saybaees dello ho certo e achando que asy he como nos 

diseram o meter em pose do dicto oficeo e ho leyxay delle servyr e usar e aver os proees e 

percalços rendas e dirreitos que lhe com elle dirreitamente pertencem sem duveda nem embargo 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 87. 
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alguum que lhe a elo ponhaees em maneira algua ho quail Afonso de Merles jurou em a nosa 

chancelaria aos Santos Avanjelhos que bem e dereytamente e como deve obre e use do dicto 

oficeo e cunpra e guarde ho regimento e tayxaçam que da dicta chancelaria leva guardando em 

todo noso servyço e as partes seu derreito». 

A nomeação de Pedro Gonçalves para tabelião das notas vem promulgada na carta de 30 

de Outubro de 1501. O monarca faz referência igualmente à confiança na «bondade e discriçom 

de Pedro Gonçallvez escudeiro do bispo da dieta cydade do Porto que em nisto nos servira bem 

e como a nosso serviço cumpre e bem das partes e querendo lhe fazer graça e mercê teemos por 

bem e damollo daquy em diante em essa cidade e seu termo por tabeliam das notas asy e pella 

guyssa que o atee qui foy Joham Diaz escripvom em nossa fazenda seu irmaão per vertude de 

hua procuraçom a elefecta e asynadaper Fernam Vaasquez tabeliam por voto em a dieta cidade 

de Lixboa aos XIX dias d' Outubro do anno presente de mill e quinhentos e hum annos em a 

quall dava poder ao dicto Andre Diaz seu irmaão que podesse renunciar o dicto oficio em nossas 

maãos em o quall oficio o dicto Andre Diaz etnviou renunciar segundo vimos por outro 

estormento de renunciaçom que perante nos foy apressentado que parecia ser fecto e asynado 

per outro Fernam Vaasquez tabeliam em a dieta cidade de Lixboa aos XXX dias do dicto mes de 

Outubro do dicto anno presente de mill e VeI desta mercê e hi fazemos per virtude de hum nosso 

all vara». 

Na vereação de 27 de Novembro de 1501 foi apresentada uma carta régia datada de 7 de 

Novembro do referido ano. Afonso Leitão, mercador e morador no Porto, disse a D. Manuel I 

«como elle mandara ora a comprar pêra fornicymento da naao que elle e outras pessoas ora 

armam pêra a Indea em companhia da nosa armada pedindo nos que vos escrevesemos sobre 

ella pêra lhe niso nam poerdes pejo alguum de atirar pêra fora e por que ysto he cousa que se 

divida a nosso servyço vos encomendamos muyto que lhe nam ponhaees duveda nem embargo 

alguum aasy mandar viir a dieta carne ante toda ajuda que pêra iso de vos conprir vos 

agradeceremos muito de se lhe dar e ter nolo emos em servyço». 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 123. 
A.H.M.P.. Liv. 7, fols. 123v - 124v. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 98v. 
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Mais uma vez surge a preocupação do monarca em manter as infraestruturas da cidade 

do Porto a funcionarem bem e convenientemente reparadas. Uma carta de 4 de Março de 1502 

foi apresentada durante a vereação do dia 16 do mesmo mês. Nela, D. Manuel I dizia que havia 

visto «os autos e pintura dos canaees que ha no ryo desa cydade que nos apresentou Álvaro 

Domingws verador delia que a nos com elles enviastes e porque sem enbargo de os termos bem 

vistos cunpre pêra finall despacho fazerem se alguns isames la na terra e sobre elles escrevemos 

ao corregedor Ruy Gonçallvez que com Vasco Carneiro e Joham Martinz Ferreira os façam 

cunpre que os requeyraees e dees todo aviamento como sejam logo despachados e no los enviem 

porque he algua cousa se ouver de fazer seja neste Veraão porem vollo notificamos asy e 
49 

encomendamos que com diligencea cunpraees porque cunpre a noso servyço». 

Com o objectivo de na cidade do Porto construir um grande hospital para a cidade ficar 

«muito nobrecyda espicyallmente nas cousas espirituaees», D. Manuel I escreveu uma carta 

datada de 4 de Março de 1502 que foi dada a conhecer na vereação do dia 18 do referido mês. 

Queria edificar um hospital «em que os proves doentes e pergrinos e asy outro quallquer género 

de pesoas proves e miser aves se podesem recolher pêra lhe hi ser feet a mais caridade de que se 

faz polios que ora sam feclos porque nam podem ser nenhua maneira tam providos nem 

repayrados como seram sendo todos encorporados em huum», atribuindo-lhe as rendas dos 

outros hospitais e escolhendo Vasco Carneiro para provedor e recebedor do mesmo. Pede às 

pessoas «desa cydade mais honrradas» para comprarem as casas que se têm que derrubar para o 

hospital ser construído e como «ho dinheiro das rendas dos espitaees nam poderá abranjer pêra 

pagamento das casas em que logo cumpre de entender nos parece que devees por enposiçam na 

carne e vinho asy como em Évora e em Santarém e Estremoz e Beja e em outros lugares se 

pospera semelhantes obras e pêra outras que menos necesareas sam a quall enposiçam se 

lançara nesta maneira. Convém a saber: em cada arratell de carne que comprar quallquer pesoa 

que seja pague mais huum cytill por arratell e no vinho avees de fazer treze canadas ho almude e 

hua ha de ser pêra a emposiçam e ficam doze e se esta emposiçam de carne e vinho alguas 

pesoas quyserem arrendar recebee lhe ho lanço e enviay nollo pêra sabermos quanto anda e se 

nam poder se a arrecadar por alguuns requeredores dos vinhales e carniceyros e pollo 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 103v. 
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rendimento da sisa dos vinhos e carnes pouco mais ouvemos poderees saber ho que a dieta 

emposiçam rende e poderá render». A imposição durará até conclusão da obra e não prejudicará 

ninguém, pois «pagaram fidalgos e cavaleiros e crerigos e todalas outras pesoas que seriam 

escusas per seus prevylegeos e pesoas enveando se pêra esta obra Iam miritoria hua taixa e alem 

do que se montar na dieta enposiçam e nas rendas dos ospitaees a nos praz de vos fazer esmolla 

pêra elle de trinta mill reais cada anno e deste dinheiro se paguem aos donos das casas que se 

am d' aver ho que montar e derribem logo e a telha madeira se ponha em lugar onde estee a 

bom recado que se nam perca e a pedra se ajunte e faça se entretanto todo ho chaão iguall pêra 

se logo poer maao nelle e nas medidas do vinho e peso da carne se nam ha de bulir somente 

como era estam porque asy se faz nos outros lugares e tanto que tudo estiver prestes escreve 

nollopera vos mandarmos a medida das casas do dicto ospitall e capella e das oficynas que pêra 

elle sam necesareas e poderá ser que neste meoyra ho bispo com quem ysto praticamos e se fará 

logo perante elk ho abrimento dos aliceces porem vollo notificamos asy e encomendamos muyto 

que entendaees nisto como de vos esperamos poendo em obra hua cousa Iam necesarea e 

meritória que depois tanto avees de folgar de ter». 

Como resposta a uma petição feita pela cidade sobre quem devia fazer no dia do Corpo 

de Deus a Sta Maria e a Sta Catarina, D. Manuel I enviou um mandado régio de 14 de Março de 

1502 que foi dado a conhecer na Câmara a 7 de Maio. «Nos el rey fazemos saber a vos noso 

corregedor da comarca d'antre Doyro e Minho que vimos estapitiçam atras escrita dosjuyzes e 

regedores da cydade do Porto e avemos por bem que os buticayros da dieta cydade tenham 

carrego de fazer a Maria e Santa Catarina da festa do Corpo de Deus como atee quy ho tiveram 

os ver adores porem vollo notificamos asy e mandamos que asy hofaçaees cumprir porque asy ho 

avemos por bem». 

A cidade não ficou satisfeita com a imposição lançada sobre a carne e o vinho para a 

feitura do hospital. O monarca teve conhecimento e escreveu uma carta datada de 27 de Abril de 

1502 dada a conhecer na vereação de 14 de Maio. Refere que quando tomou «detreminaçam de a 

dieta enposiçam se poer pêra a necesidade da obra do dicto ospitall namfoy outra nosa tençam 

somente que se poderá asy tirar ho dinheirro que pêra yso cumprise com mais descanso de todos 

50 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 105 - 106. 
51 A.H.M.P., Liv. 7, fol. 112. 
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e com menos fadiga e opresam e pera que menos se sentise». Como a cidade considera a 

imposição inconveniente e porque «os sobreditos nos diseram pera na cydade e termo se aver de 

tirar segundo que se costuma fazer em alguns lançamentos que as vezes se fazem pera as 

necesidades das cousas da dieta cydade posto que ho outro modo da dicta enposiçam ainda 

agora nos parecese mais certo e de mais descanso pera todos», acha bem «que nam aja hy a 

dieta inqueriçam nem por ella se tire nem se cade ho dinheirro pera a despesa do dicto ospitall 

como Unhamos ordenado e avemos por bem que se tire por toda a cydade e seus termos per 

vosos lançamentos asy como os costumaees fazer e como em camará for ordenado por vos outros 

oficyaees com ho nosso corregedor da comarqua e com alguns homens pesoas da governança da 

cydade que pera yso ser am chamadas e queremos e mandamos que da paga diso nam seja escuso 

nem relevado nenhuum fidalgo cavaleiro escudeiro vasatlo nem nenhua outra pesoa posto que 

mostre privylegeo per que deva ser escuso nem os moradores de quaeesquer coutos honrras e 

jurdiçoees apartadas por sy posto que da jurdiçam da cydade nam seja por que como for de 

dentro dos termos da cydade nam queremos que dello se escusem por se ho dinheirro diso per a 

obra tam piadosa e de tanto servyço de Deus e tam proveytosa e necesarea em hua tall cydade 

pera bem de todos». 
Os oficiais deviam mandar cumprir esta deliberação «porque se ho dinheirro da 

necesidade da obra do dicto spitall se ouvese de tirar por muitos lançamentos seria cousa de 

grande inconvimente e muito trabalhoso pera os homens». Para evitar «alguns agravos que as 

vezes fazem os lançadores e avaluadores destes tiramentos ouvemos por bem de logo 

decraramos quaees estes fosem porque acerqua diso nam ouvese ca mais que fazer por vos 

ordenardes vos em camará voso lançadores e avaliadores taees que ho muy bem façam e tantos 

como vos pareça que podem abastar pera a cydade e seus termos e estes asy am de conhecer dos 

ditos agravos queremos que sejam. Convém a saber: ho corregedor Ruy Gonçallvez Maracote e 

Vasco Carneiro e Afonso Thome por confiarmos délies que bofaram muy bem». Manda «meter 

em ordem todos os oficyaees e cousas que cumprem pera ho tiramento do dinheirro que cumprir 

pera a obra do dicto espitall no que devees poer toda diligencea e ho fazer com toda presteza e 

bom cuydado visto quanto servyço de Deus se pode segiiyr desta obra e como he tam proveytosa 

e necesarea a hua tall cydade como esa». Vasco Carneiro como provedor e recebedor dele, devia 

receber todo o dinheiro para a obra e «a elle acodiram os recebedores e sacadores e cobraram 
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seus conhecimentos fectos pello escrivam que lhe temos dado e usinados por anhos nos quaees 
52 

decrare como ficam os dinheirros que receberem carregados sobre elle em receyta». 

Através da carta de 29 de Abril de 1502, D. Manuel I envia a quantia que quer que «se 

tire e arrecade pêra a obra do fazimento do ospitall que mandamos fazer em esa cydade 

ordenamos que seja quatrocentos mill reais porem vollo notificamos asy pêra logo dardes forma 

como se tire no modo que por outra carta vollo escrevemos e depois saberemos ho que mais 

cumpriraa pêra a dieta obra pêra se tirar», porque achou que os quatro mil reais «agora logo se 
53 

devyam aver epoendo no tir amento délies grande diligencea». 
Na tentativa de uniformizar os pesos do reino, na carta de 28 de Maio de 1503, manda 

«a todallas cidades vilas e lugares dos dictos nossos regnos os regimentos dos oficiaees per que 

se am de reger e governar e asy o regymento dos pesos que ora novamente ordenamos e 

mandamos fazer e porque avemos por bem que de Janeiro que vem de quinhentos e quatro por 

diante se pesse pellos dictos pesos e se guarde o dicto regimento mandamos Antonio de 

Pivoranda a esa comarqua per dar os dictos regimentos e pesos nas cidades vilas e lugares 

delias sua maneira que leva em seu regento per nos usinado e porem vos mandamos que tanto 

que vos forem dados os dictos pessos ponhaees loguo muita deligenciu como todalas pesous que 

ouverem de teer pessos em esa villa e seus termos afinem e concertem seus pessos per eses novos 

que ora asy enviamos de maneira que começam a pessar per eles do dicto dia de Janeiro de Ve e 

IIII ° em diante porque asy se a de fazer em todo regno como dicto he e se pasado o dicto tenpo 

pessarem polios velhos encorreram na penu da ordenaçom e os dictos pessos e regimentos 

pagarees ao dicto Antonio de Pivoranda de quallquer dinheirro que nesse concelho ouver das 

rendas dele e seera aquele preço que todo custou de que vos sera mostrado a conta no regimento 

que o dicto Antonio de Pidoranda leva e sendo casso que hy nom uju dinheirro peru ysso per 

esta pressente vos damos lugar e licença pêra se lançar taixa per que se tire o dicto dinheirro 

que peru isso for necesurio e muis nom encomendamos vos que ponhaees em todo muita 

deligencia pêra se fazer na maneira que dicto he termo lo emos em serviço». 

52 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 113 - 114v. 
53 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 114v. 
54 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 145 - 145v. 
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Havia notícias de casos de peste na Galiza. Para evitar a sua entrada e salvaguardar a 

saúde pública do reino, na vereação de 8 de Julho de 1503 foi lido um alvará régio datado de 16 

de Junho. D. Manuel I dirige-se aos «juizes e oficiqees das villas e lugares de porto de mar assy 

da comarqua da Estremadura como d' antre Doiro e Minho a que esto noso alvará for 

mostrado». Diz saber que em alguns lugares da «Galiza morriam de pestelença polo qaall 

ouvemos por bem e ordenamos de vos dar avisso dello por esto portador nosso moço da 

estrabeira que a isso soomente a vos enviamos por o resgardo que a bem desses lugares e noso 

serviço compre de neles teerdes por o qual vos mandamos que esto este hordenes em cada hum 

délies antre vos huum homem de bem e de recado que tenha a garda de hy e logofazee apregoar 

que rengem nom recolhem nenhuua pessoas que per mar nem per terra venha das dietas partes 

da Galliza sem que primeiramente nom vaa a gardar e lhe mostre recadaçom da pesoa que a 

tiver de como jurou que nom vinha de lugar sospeito sob penna daquelle que o contrair o jizer 

ser preso ataa nossa mercê for segundo a cal idade de sua pessoa e aalem disto asy fazerdes na 

forma sobredicta vos encomendamos muito e mandamos a todos em gerall e cada huum em 

espiciall que tenhaees grande garda e avisso sobre outras quaesquer pessoas que hy vyerem 

doutras partes de que aja sospeito dos semelhantes aarees e com as dietas pennas e com 

quaeesquer outras que vos bem parecer lios desviaee hy chegarem». 

Um privilégio muito querido pelos oficiais e moradores do Porto, e abalado por certas 

medidas régias, era o da proibição de residirem fidalgos na cidade. Numa carta datada de 7 de 

Julho de 1503, D. Manuel I refere que havia «pasado huum mandado per que se ouvessem de 

embargar quaeesquer obras que fidallgos nessa cidade começassem de fazer e porque por 

allguuns respeitos ovemos por bem que este mandado se nom entemda no corregimento que 

Pedro da Cunha do nosso concelho começo mandar fazer nas suas cassas que fora desa cidade 

teem vollo noteficamos assy per esta e vos mandamos que lhe mandées logo desembargar a dieta 

obra e lha leixees fazer por quanto o avemos asy por bem por que ysto nom embargua a 

quallquer detreminaçom que acerqua de vossos requerimentos da vyvenda os fidallguos nessa 

cidade ajamos por bem de tomar e esto conprirees asy sem nenhuua duvida nem embarguo que a 

ello ponhaees». 

A.H.M.P., Liv. 7, fols. 143 - 143v. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 207. 
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Nomeando Diogo Lourenço para tabelião, dirige-se por carta de 8 de Julho de 1503 aos 

juizes, concelho «e homens boons da terra e jullgado de Matosynhos do jullgado de Bouças 

termo da cidade do Porto». Sendo certo que «sen'ira bem e como a nosso serviço conpre e bem 

das partes e querendo lhe fazer graça e mercê leemos por bem e o damos ora hy daqui em diante 

por taballiam asv e pela guissa modo e maneira que o ele deve seer e o atee qui foy Joham 

Soarez que o dicto oficio tynha e renunciou em nosas maaos pêra o darmos a quem nossa mercê 

fose segundo parecia per huum puprico estormento de remmciaçom venda e concerto que 

perante nos foy apresentado que recontava seer fecto e asynado per Pedro Vaasquez taballyom 

no dicto jullgado de Bouças aos XXX dias do mes de May o do anno e Era presente de mill e 

quinhentos e três annos e por quanto elle sobpricante loguo pagou seiscentos reais de dizimo de 

seys mill reais que lhe custou e foy avaliado em nossa fazenda segundo nosa ordenança a Pedro 

da Mota recebedor dos dinheiros eixtraordinarios em nossa corte segundo parceo per seu 

asynado e de Vasco Carneiro scripvam de seu carrego que os sobre ele pos em recepta vos 

mandamos que daqui em diante o ajaees hy por tabeliam como dicto he e o leixees do dicto 

oficio servir e aveer todalas proees e percalços rendas e direitos aos dicto oficio ordenados sem 

outra duvida nem embargo allguum que a ello pomhaees em maneira allguua que seja e 

defendemos lhe que nom use do dicto oficio atee que primeiramente de bons fiadores aqueles que 

esto por vos ouverem d' aver per que ajamos a renda e penssam que nos em cada huum anno per 

o dicto oficio he thido de dar o que e jurou em nossa chancelaria aos Santos Avangelhos que 

bem e verdadeiramente e como deve obre e usse do dicto oficio e cunprem e garde o regimento e 

taxaçom que da nosa chancelaria leva o quall lhe fazee leer e pobricar em concelho na primeira 

domaa de cada hum mês sob as penas en elle conthidas e elle usse o primeiro mes do anno e de 

hy em diante usse de todo como deve ussar gardamdo a nos noso serviço e ao povoo seu direito». 
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Na carta régia de 17 de Julho de 1503, o rei faz saber ao corregedor «Ruy Gonçalves 

Maracote e aos juizes da nosa cidade do Porto que a nos praz que se Afonso Paeez boticairo 

morador nessa cidade nom foi sospenso do dicto oficioo por outra coussa se nom por dizer o 

nosso fisyco moor que tratava de mercadoria e bem torne a servir seu oficioo como dante fazia 

A.H.M.P., Liv. 7, fols. 206 - 206v. 
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sem lhe a isso seer posta outra contradiçom teendo elle sua botica formicidas de todo o que lhe 
58 

necesario for eporem vos mandamos que asy o cunpraees». 

Por confiar na «bondade e descriçom de Bras Francisco emqueredor em a dieta cidade» 

e para lhe fazer graça e mercê, na carta de 14 de Agosto de 1503 nomeia-o «tabaliam das notas 

em essa cidade e seu termo asy e pela maneira que o atee quyfoy Luís Afonso de Lamego que o 

dicto hoficioo tinha e nolo em seu nome renuncioou em nossas maaos Diogo Velho nosso 

escudeiro esto por virtude de hua procuraçom a elle fecta per o dicto Bras Francisco a quall 

par cia ser fecta e asynada per Pedro Fernandez provico tabeliam e em a dieta cidade aos XIIH ° 

dias do mes d' Agosto do anno pressente de mill e quinhentos e três annos a quall procuraçom a 

elle fecta per o dicto Luis Afonso Lamego em que lhe deu poder que podesse renunciar o dicto 

tab aliado». 

Na carta de 16 de Novembro de 1503 confirma essa nomeação. A mercê que lhe faz é 

«per virtude de huum nosso alvará que pêra ello demos ouve do quall ho theor tall he chanceler 

moor amiguo mandamos vos que pasees carta em forma a Bras Francisco escudeiro e 

emqueredor em a nossa cidade do Porto do oficio de tabeliam das notas que tínhamos dado a 

Luis Afonso Lamego nosso escudeiro ho quall oficio o dicto Bras Francisco servya por nosso 

mandado e a vos aprouve descanbos concertasem e poserem ambos concertados e o dicto Luis 

Afonso renunciar o dicto oficioo fazemos dele mercee ao dicto Bras Francisco como dicto he o 

que assy conpriisem outra duvida fedo em Lixboa a IX de Novenbro Gonçalo Mendez o fez de V 
c 111 annos e porem vos mandamos que daqui em diante ajaees o dicto Bras Francisco por 

tabeliam das notas em essa cidade como dicto he e o leixees do dicto officio servir e usar e aver 

os proees e per calicos rendas e direitos que lhe com ele dereitamente pertencerem sem duvida 

nem embargo allguum que lhe a elle ponhaees em maneira allguua que seja he defendemos lhe 

que nom usse do dicto oficio atee que primeiramente de boons fiadores aaqueles que esto por vos 

ouverem de viir porque ajamos a renda que vos em cada huum anno polio dicto hofficio he 

theudo dar o quall Bras Francisco jurou em a nossa chancelaria aos Santos Avanjelhos que bem 

e verdadeiramente e como deve obre e usse do dicto oficio e cunpre e garde o regymento que da 

dieta chancelaria leva o quall lhefazee leer e pobricar em concelho na primeira domaa de cada 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 207v. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 204. 
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huum mês sob as pennas em ella conthidas gar dando a nos nosso serviço ao povoo seu direito». 

Brás Francisco «pagou de dizima dous mill reais que he ho dizimo do preço em que o dicto 

oficioo foy avaliado segundo nossa ordenança». Os dois mil reais «pagou Andre Sarraao que 

tem carrego dos recebe segundo pareceo per seer asynado e per outro de Vasco Carneiro que os 

sobre ele carregou em recitar». 60 

Nos finais de 1503, ainda se mantém a querela entre o rei e a cidade sobre a residência 

de fidalgos. Datada de 4 de Dezembro de 1503, D. Manuel I dirige-se assim à Câmara: «Juizes 

vereadores procurador e homens boons nos el rey nos enviastes per nosso mandado Vasco 

Carneiro cidadaao desa cidade acerqua do quebrantamento de vossos privilégios se nom tomou 

detraminado assento e determynaçom por alguuns respeitos e rezoees porque se nom pode fazer 

polio quall ouvemos por bem que ele sefose e nom andase ca mays noteficamos vollo assy porem 

no que toca ao dicto quebrantamento dos dictos vosos privylegios avemos por bem que por 

nossas cartas que delo pasamos per que vos sam revogadas se nom faça obra alguua nem 

nenhuum fidalgo possa h ir conprar cassas nem as fazer nem hy se vyr morar atee nos 

mandarmos o contrair o resalvando porem que Pedro da Cunha para todavya as suas casas que 

faz e lhe seera nysso garda da provisam nossa que acerqua delo teem e qualquer outra nossa que 

também tiver pêra y poder estar e nesta maneira mandamos Pedro Estevaao nosso corregedor 

desta cornar qua e a todas outras nossas justiças que o cumpram efaçom comprir e gar dar sem 

embargo das dietas nossas cartas pascidas posto que esta seja carta mesyva e as outras 

asseladas». 6I 

D. Manuel I, por respeito a Deus e «por salvaçom de nosas almas conservaçom e 

alongamento de nosas vidas», na carta de 7 de Junho de 1504, «quys ordenar em cada rey no 

cidade e luguar e asy cada huum de nos outros anjos que nos gardasem de todo mal e nos 

provocassem a bem fazer sentyndo asy por serviço de Deus nos com os prelados de nossos reinos 

hordenamos ora novamente que em lodos nossos reinos e se novos avendo conhecimento de 

tanto levar oficio como sem nosos merecimentos sobmente por sua bondade de tam santas 

gardas recebermos que em cada huum anno em o terceiro Domingo do mes de Julho se faça 

solene memoria deste anjo nosso gardador em o quall dia aalem da muyta solenidade que em 

60 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 204v - 205v. 
61 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 208v - 209. 
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todalas igrejas se fara se a de fazer devota e solene procissam e porque nos desejamos micyto e 

queiramos que esta procissam se fizesse com micyta honrra ordenaçom rogamos vos 

encomendamos vos muyto que solenizees e façaees honrrar o mays que onestamente e a serviço 

de Deus se poder fazer mandado que todo o povoo vaa a dieta procissam e antre as coussas que 

se nela ouverem de fazer mandares fazer huua bamdra grande em hira pyntado ho amjo na 

maneira que esta em cada huum dos ofícios que sam empanidos pêra se rezar em estidos e ao 

pee da pintura seera escripto em leteras grandes e bem vistossas estas palavras Chrisptos reine e 

civitates nomeando a que ho nome da cidade e esta bamdra ira em procissam detrás de todallas 

cruzes e a lèvera o alferez da cidade e se o hy nom ouver leva la ha o juiz conpryo asy». 62 

A última acção de D. Manuel I, no ano de 1504 referente ao Porto, data do dia 29 de 

Dezembro quando nomeia Rui de Coiros, morador na cidade, tabelião geral, «puprico e do 

judiciall na dieta cidade e asy e pella maneira que lho atee ora foy Joham Barbossa que os 

dictos hoficios tynha e sefynou e esta mercê lhe fazemos por virtude de huum nosso alvará que 

pêra ello de vos ouve do quail ho theor tall he chanceler moor amigo a nos praz fazer mercee a 

Ruy de Coyros morador em a nossa cidade do Porto dos oficioos de taballiam jeerall e puprico 

judiciall na dieta cidade que ora vagarom por falicimento de Joham Barbossa mandamos vos 

que lhe mandées dos dictos hofficios fazer mea carta em forma porque asy praz fecto em Lixboa 

a XX dias de Dezembro Vicente Carneiro afez de mill e quinhentos e três porem vos mandamos 

que daquy em diante ajaees em a dieta cidade por tabeliam geerall e puprico judiciall ao dicto 

Rui de Coyros como dicto he e o leixees dos dictos ofícios servir e ussar e aveer os proees e 

percalços rendas e dirreitos que lhe com eles dereitamente pertencerem sem duvida nem 

embarguo algum que lha ello ponhaees em maneira allguua que por vos ouverem de receber per 

que ajamos a renda que vos em cada huum anno por os dictos officios he theudo de dar o quall 

Rui de Coyros jurou em a nossa chancelaria aos Santos Avangelhos que bem e verdadeiramente 

e como deve hobre e usse dos dictos hoficios e cunpre e garde o regymento que da dieta 

chancelaria leva os quaees lhe fazem leer em concelho na primeira domaa de cada huum mes e 

elle use logo ho primeiro mes no crime e de hy em diante usse de todo como deve ussar». 63 

'- A.H.M.P., Liv. 7, fols. 209v - 210. 
13 A.H.M.P.. Liv. 7, fols. 203 - 203v. 
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2.3. Petições dos Concelhos 

Nas deslocações à corte eram dispendidas avultadas somas. Os assuntos por resolver 

eram muitos, sendo necessário viajar por variados locais ao serviço da cidade. Segundo Iria 

Gonçalves, «a resolução de determinados assuntos, mais delicados, requeria a presença das 

pessoas mais gradas, como disse e, para essas, viajar era mais dispendioso; porque as 

deslocações podiam ser muito longas, dependendo do lugar onde, no momento, o monarca se 

encontrasse; porque não raro era preciso esperar a sua resposta, que nem sempre era rápida». 
64 

Na vereação de 12 de Maio de 1501 tomaram uma medida para a cidade poupar 

dinheiro com estas deslocações. Jusarte Lobo e Diogo Carneiro haviam sido eleitos para irem à 

corte requerer «certas cousas que a dieta cydade compriam». O primeiro já havia partido a dez 

ou doze dias «e ainda por aver tantos dias ajuyzo de todos ho die to Jusarte Lobo» já devia ter 

dado a carta ao rei e negociado tudo o que lhe fora mandado. Como Diogo Carneiro ainda não 

havia partido, de forma a reduzirem-se as despesas, resolveram enviar uma procuração a João 

Beleágua, que já andava na corte a negociar o feito do Bailio, para ajudar Jusarte Lobo «e que 

nam faria despesa a dieta cydade como poderia fazer Diogo Carneiro se agora fose». Devido ao 

pouco dinheiro e renda que a cidade tinha decidiram que Diogo Carneiro devia «em legiam fazer 

precuraçam» a João Beleágua. Concordaram ainda que na ausência dos vereadores deveria servir 

Fernando Aranha.6:> 

Mas apesar das despesas, era necessário empreenderem-se viagens à corte levando-se as 

petições ao rei, nas quais se discordava de determinadas resoluções que prejudicavam a cidade e 

se faziam alguns pedidos. No mês de Maio do ano de 1501, durante a vereação, foi apresentada 

nova carta de D. Manuel I autorizando que se tirassem pela foz do rio Douro e se alojassem 

vinhos vermelhos na cidade, «sem embargo de privilégios e liberdades que a dieta cidade sobre 

ello tinha». O corregedor e os oficiais, por esta medida ir contra um dos principais privilégios da 

GONÇALVES, Iria - As Finanças Municipais do Porto, na segunda metade do século XV, Porto, 1987 [col. «Documentos e 
Memórias para a História do Porto», 45]. p. 67. 
65 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 29v - 30. 
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cidade e por a carta ter sido «ávida» sem ter escutado a cidade, decidiram que na próxima 

Quarta-feira todos deviam comparecer na Câmara para decidirem o que fazer. 66 Assim reunidos, 

com um elevado número de presenças, concluíram que o rei ao dar autorização a qualquer pessoa 

para carregar e armazenar os vinhos vermelhos, acabaria por fazer com que faltasse vinho na 

cidade e comarca. Escolheram Afonso Ferraz e Vasco Carneiro para irem à corte em 

representação da cidade informarem o rei da grande perda que o Porto sofreria com tal medida.67 

Por ser um assunto de interesse geral, muitas foram as pessoas que contribuíram monetariamente 

para esta viagem, emprestando e até mesmo oferecendo dinheiro.68 

Na vereação de 7 de Maio de 1502 apresentaram uma petição enviada ao rei sobre a 

procissão do Corpo de Deus que dizia: «Senhor os juizes e regedores da vosa Hall cydade do 

Porto fazemos saber a vosa senhoria que em tempo antigo quando a cydade nam era em tanta 

povoraçam os veradores soyam de fazer em cada huum anno per dia do Corpo de Deus hua 

Maria e outra Catarina que andavam na presiçam com os jogos no dicto dia com as quaees 

andavam os veradores na precysam acompanham as senpre e porque senhor agora os oficyaees 

maquanicos sam muito mais que entam e cada dia crecem e ha nelles muytos desuayros por nam 

querer cada huum hir em seu lugar pêra os quaees sam os dictos veradores muito necesareos 

pêra os meter em ordem o que nam podem fazer andando com a dieta Maria e Catarina 

acordaram que visto como os buticayros da dieta cydade sam homens honrrados e nam andam 

em nenhuum oficeo na dieta precysam que as fizesem os dictos buticayros os quaees as fizeram 

huum anno depois as nam quyseram mais fazer pedimos a vosa senhoria por mercê que por 

honrra da dieta cydade e cydadaaos delia nos de huum alvará pêra os podermos constranger 

que façam a dieta Catarina e Maria pois que sam homens desocupados no que nos fará muita 

mercê». A resposta do rei traduziu-se num mandado de 14 de Março de 1502, onde concorda 

com a petição dos juizes e regedores da cidade. 

O lançamento da imposição sobre o vinho e a carne para a construção do novo hospital 

no Porto gerou uma onda de descontentamento entre a população. Os oficiais, reunidos em 

66A.H.M.P., Liv. 7, foi. 30v. 
67A.H.M.P.,Liv. 7, fols. 31-32. 
68 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 35 - 36v. 
Vd. Lista dos nomes e quantias emprestadas e oferecidas para a viagem dos representantes da cidade à corte no subcap. Medidas 
Preventivas para Evitar a Saída de Bens Indispensáveis à Alimentação, na parte que trata dos Vinhos Brancos e Vermelhos. 
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vereação no dia 18 de Março de 1502, disseram que seria grande opressão para o «povo meudo e 

asy Jos que grandes ousas tem» fazer-se a imposição sobre a carne e o vinho. Decidiram enviar 

dois homens à corte «e se dous nam abastarem que vaão quatro cydadãos e homens que ho bem 

requeyram e que antes cada huum délies queriam pagar ho que a sua parte coubese cada huum 

comofose ordenado pagar segundo suas fazendas abranjese antes que se fazer enposiçam ho que 

se nam devya consentir». Foram escolhidos para esta missão o cavaleiro Afonso Ferraz e Jusarte 

Lobo.70 

No mês seguinte, estes dois homens ainda não tinham partido. Os oficiais disseram que 

Afonso Ferraz e Jusarte Lobo deviam viajar quanto antes, «pois era que todos queriam fazer ho 

espitall a suas custas a cada huum per pedido ho que bem e onesto seja como ho dicto tinham 

nam ficando pesoa algua que per sua vontade nam folguem ante pagar acordo per finta que 

viiremper empas içam e todos pêra yso jerallmente se devasaram apagar». 7! 

A contenda com a família Coutinho levou a diferendos entre a cidade e o rei. A cidade 

tinha o privilégio de nela não morarem fidalgos, mas D. Manuel I pretendeu abrir uma excepção. 

Em 1503 foi lida em vereação uma carta de Vasco Carneiro onde dizia que o rei determinara que 

os fidalgos podiam viver na cidade, o que ia contra os privilégios do Porto. Pêro da Cunha podia 

viver na sua casa em Monchique «em sua vida e que aprazendo asy a cidade lhe confirmar seus 

privilégios e liberdades muy enteiramenle e asy outra carta do senhor bispo que he aa carta de 

Vasco Carneiro». Os oficiais determinaram que os privilégios da cidade deviam ser guardados e 

que não dariam consentimento a nenhum fidalgo para viver na cidade, «mas o leixam em 

conciença» de D. Manuel I. n 

Quando regressou da corte, deu conta do que negociara sobre o «quebrantamento» dos 

privilégios do Porto, «a que fora enviado pasava de V meses». 73 Apresentou um alvará régio de 

4 de Dezembro de 1503, no qual D. Manuel I refere a missão de Vasco Carneiro que «acerca do 

quebrantamento de vossos privilégios se nom tomou detraminado assento e determynaçom por 

alguuns respeitos e rezoees por que se nom pode fazer pollo qual ouvemos por bem que ele se 

6S A.H.M.P., Liv. 7, foi. 112. 
70 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 104v - 107. 
71 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 108v - 109. 
72 A.H.M.P.. Liv. 7, fols. 156 - 156v. 
73 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 160. 
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fase e nom andava ca mays». Concorda que nenhum fidalgo faça casas na cidade, nem vá aí 

morar, com a excepção da família Coutinho, que a podia continuar a fazer.74 

A contenda com os Coutinho não se ficou por aqui, a 3 de Maio de 1504 Afonso Tomé, 

que fora eleito para o caso dos feitores «e ordenaçom dos contratos e apresados e regimento da 

carne e privilégios dos fidallgos que nom vivam nesta cidade», partiu rumo à corte de onde 

regressou a 5 de Julho.75 

João de Oliveira havia sido eleito para ir à corte requerer e procurar «os fectos das 

portages e direitos reais por parte do povo e asy ho feto dos dez reais de Cepta». Na vereação de 

7 de Outubro de 1503, João Álvares disse que achava que este devia repousar, devendo ser 

substituído por outro, «por quanto esta coussa tocava aos almoxarifados de Guimarães e Ponte 

de Lima se lhes parecia seer bem lhes escnpverem ou se enleger primeiro e depois lho fazerem 

saber». 76 

Dias depois, foram todos chamados por pregão à Câmara para elegerem um cidadão que 

iria ser enviado à corte para «procurar e requerer os fectos e negócios das portages e direitos 

reais asy desta cidade e seu almoxarifado como das villas de Guimarães e Ponte de Lima». 77 

Casos havia em que o escolhido para tratar dos assuntos junto do rei não podia realizar tal 

função. Assim, no dia 20 de Abril de 1504, como João Martins Ferreira, eleito para ir à corte 

requerer «a el rey nosso senhor sobre o casso dos feitores dos açuqueres em Frandes e asy sobre 

outras coussas que muito relevam aos moradores desta comarqua», não podia ir por causa da sua 

doença comprovada por exames feitos por físicos ajuramentados, sendo escolhido para o 

substituir Afonso Tomé - juiz e cidadão do Porto - «ao quall seera dado apontamentos que a 

pêra o casso a que he enlegido forem necesarios a sua despesa ordenada». 78 

74 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 208v - 209. 
75A.H.M.P.,Liv. 7, foi. 218. 
76 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 148 - 148v. 
77A.H.M.P„ Liv. 7, fols. 150- 152. 
78 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 179v -180. 
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2.4. A Residência de Fidalgos no Porto 

O assunto que causou mais problemas, nos anos de 1500 a 1504 inclusive, entre o poder 

local e o poder central foi a intromissão do rei num dos privilégio mais queridos da cidade - a 

proibição de no Porto morarem fidalgos. D. Manuel I pretendia, já que a sua permissão dada aos 

fidalgos de morarem na cidade ter sido muito contestada pela mesma, convencer os munícipes 

portuenses a abrir uma excepção - deixassem a família Coutinho residir nas suas casas de 

Monchique. 

No século XIV, quando alguém pretendia morar na cidade do Porto não necessitava 

apenas da autorização do mordomo da igreja, tinha ainda de ir perante os juizes e procuradores 

do concelho dizer que queria ser vizinho. Só «depois de os juizes verem 'que he tal que cumpre 

para seer vezinho ', e de dizerem ao mordomo 'como o recebem por vezinho ', 'este que assy 

recebem dará huum soldo ao mordomo e escreve-se pello tabalyam '». 79 À Mitra não interessava 

a permanência na cidade das classes privilegiadas, tinham receio que estas pudessem diminuir as 

suas regalias. A Igreja do Porto determinou que, na cidade ou seu termo, não podia morar 

nenhum fidalgo, nem comprar ai casas ou terras, nem criar filhos. Ninguém lhes podia vender 

casas e se uma mulher da cidade casasse com o filho de um fidalgo e tivesse casa na cidade, 

tinha de a vender ao senhorio da Igreja. 

A proibição da venda de casas a fidalgos ainda persiste no início do século XVI, como 

nos mostra a sessão camarária do dia 14 de Fevereiro de 1501. Dona Joana, que estava em Sta 

Clara, havia comprado umas casas de Diogo Velho situadas na rua das Eiras. Era «pessoa 

poderosa» e não podia ter casas na cidade do Porto, tendo já sido notificada, por mandado dos 

oficiais camarários, que as tinha de vender no prazo de quinze dias. Na vereação apareceu André 

Anes Machucho, chantre da sé do Porto, em nome da dona Joana. Disse que o mandado estava 

prestes a ser cumprido e que as casas haviam sido compradas por rogo de Diogo Velho, para lhas 

voltar a dar. Os oficiais mandaram a dona Joana vender ou mandar vender as casas até ao fim do 

PERES, Damião (dir. de) - História da Cidade do Porto, vol. I, Porto, 1965, pp. 341-342. 
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mês de Março, devendo-as logo meter em pregão «e que se rematasem a tall pesou que us 

comprase», desde que não fosse de condição que prejudicasse os privilégios da cidade.80 

Existem referências no século XIII na cidade do Porto, por exemplo, a um D. Pedro e a 

um D. Silvestre, ambos mercadores, «e no século XIV cíum Vusco de Sousu, que possuiu objectos 

murcudos com us suus urmus, não serão indícios que esses indivíduos pertencium à dusse da 

nobreza?» Seguindo o pensamento de Pinto Ferreira, vamos supor que nos séculos XII-XIV 

residiam fidalgos no Porto. Se de facto isto acontecia, não havia conflitos entre nobres e 

burgueses. Continua dizendo, que talvez estes tenham surgido quando a cidade passou a ter uma 

maior importância comercial. 

As mercadorias de alto preço existentes na cidade atraíam a ambição de pessoas que 

itineravam pelo país e que por vezes faziam parte da comitiva de alguns nobres, que os usavam 

para se defenderem. A estadia dos fidalgos na cidade podia resultar em grandes perdas para os 

burgueses, não só a nível económico mas também moral. Pois andavam constantemente a 

navegar tendo que deixar as mulheres sozinhas em casa com todos os seus bens, o que os 

obrigava a defenderem-se contra quaisquer actos de violência. «E ussim se gerava um sentimento 

colectivo de alerta, sentimento esse que não podia deixar de favorecer o desabrochur de um 

espirito de grupo, que mais ainda individualizuria o nosso agregado urbano, o núcleo 

estrictamente mercantil». 82 

Os nobres abusavam da sua posição de classe privilegiada. Por onde passavam, exigiam 

que os moradores os abastecessem de pão, carne, peixe, vinho e de outros artigos. Procuravam 

comprar bens a preços mais baixos e geralmente não pagavam os serviços prestados pelas classes 

populares. E, não contentes, costumavam pedir dinheiro emprestado aos moradores dos lugares 

por onde passavam ou residiam. Se os empréstimos fossem recusados, levavam as pessoas presas 

para os seus castelos até que o dinheiro pedido fosse entregue. 

Quando D. João I foi aclamado rei de Portugal confirmou, por carta régia datada de 8 de 

Abril de 1385, aos moradores do Porto os tradicionais privilégios da cidade. Como os abusos dos 

su A.H.M.P., Liv. 7, fols 19v-20. 
FERREIRA, J. A. Pinto - O Porto e a residência dos fidalgos (Subsídios para a sua História), in «Boletim Cultural» da Câmara 

Municipal do Porto, XI, facs 3-4, Porto, 1949, p. 21. 
" SOARES, Torquato de Sousa - A organização municipal do Porto no tempo do Infante D. Henrique, in «Studium Générale» do 

Centro de Estudos Humanísticos, 1960, p. 7. 
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fidalgos e das famílias mais poderosas continuavam, resolveu escrever a João de Alpoim para 

mandar o juiz da cidade, uma vez por mês, com dois tabeliães verificar se os fidalgos andavam a 

abusar das suas regalias. Os abusos dos fidalgos e senhores de terra continuaram ao longo dos 

anos. Em 1500, os povos do reino mandaram dizer ao rei que estes andavam a fazer averiguações 

nas suas terras, «deytando cavalos a lavradores e gibarretes a omeens velhos e pobres e 

espingardas a filhos de lavradores», para além de fazerem muitas outras opressões em que o 

povo recebia «muita fadiga e perda de suas fazendas ». 83 

As «pessoas poderosas» sempre desejaram viver na cidade e foi junto ao poder régio 

que procuraram conseguir licença de moradia. Em 1436, D. Duarte reuniu cortes gerais para 

resolverem se dariam licença ao conde de Barcelos para morar na cidade, ou não. Os delegados 

do Porto, como argumento, lembraram que até o mestre de Avis nunca fizera estadia tão 

prolongada, nem nunca realizara paços na cidade para não prejudicar os seus moradores. 

A vereação da Câmara, em 1443, voltou a contrariar um pedido, desta vez do regente D. 

Pedro. Porém, quatro anos depois é concedido a Fernão Coutinho permissão para ir ao Porto três 

vezes por ano, podendo ficar a viver nas suas casas de Monchique quinze dias seguidos. D. 

Afonso V acaba por autorizá-lo a ir à cidade quantas vezes quisesse. Os burgueses não ficaram 

contentes com estas decisões régias e acabaram por recorrer à força. Em 1474, incendiaram a 

casa de Rui Pereira, senhor da terra de Sta Maria, para o obrigarem a sair da cidade. 

Apesar da intervenção cada vez maior dos reis, a cidade do Porto conseguiu manter o 

seu privilégio de não morar nela elementos da nobreza e alto clero. No entanto, com D. Manuel I, 

os fidalgos viram a sua antiga aspiração de residirem no Porto ser bem acolhida pelo monarca. 

Em Outubro de 1502, o monarca passou pela cidade a caminho de Santiago de Compostela. «Já 

antes dele chegar, os da cidade suspeitavam de que alguma coisa ele estivesse preparando 

contra aquela sua antiga e tão querida regalia, como o demonstra o facto curioso de haverem 

mandado rezar duas missas ao 'Santo Sprito por que lhe prouvesse dar graças a el-rei nosso 

Senhor que guardasse os privilégios da cidade '». 84 

Quando chegou, quis logo ver os privilégios da cidade contra a moradia dos fidalgos. 

Não concordou na sua manutenção, pelo que publicou uma carta régia, datada de 16 de 

83 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 41v - 42. 
84 FERREIRA, J. A. Pinto, Ibidem, p. 65. 
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Dezembro de 1502, acabando com essa proibição. O monarca só via vantagens na sua residência: 

os fidalgos mandariam para a cidade pão, vinho e carnes, aí comeriam, acabavam por gastar 

somas avultadas e podiam contribuir para o desenvolvimento do comércio da cidade. A partir 

desta data, qualquer fidalgo podia viver no Porto « 'com suas molheres, casas, e fazendas sem 

lhes nisso ser posta duvida e embargo nem pejo alguum, os quais poderão nella fazer casas se 

lhe bem vier e allugar, e comprar quaisquer outras que os moradores da dita cidade por seus 

praseres e a sua vontade lhe quiserem vender e allugar '». 8ù 

Os homens bons da cidade do Porto protestaram contra esta decisão do monarca que, ao 

tentar acalmá-los, determinou que nenhum fidalgo, nem criado seu, podia ocupar cargo no 

governo da cidade. Os burgueses do Porto, não convencidos, mandaram um procurador à corte 

tratar do assunto, e até o bispo D. Diogo de Sousa se juntou aos protestos da cidade. Pressionado, 

D. Manuel I dispôs-se a recuar na sua decisão caso aceitassem que Pedro da Cunha vivesse nas 

suas casas de Monchique. 

2.4.1. A Contenda da Cidade com a Família Coutinho 

Uma das mais demoradas disputas entre a cidade do Porto e as pretensões das famílias 

poderosas foi contra a família dos Coutinhos, senhores da Maia, que durou quase um século. A 

contenda começou em 1443 quando Fernão Coutinho recebeu de herança do sogro, Fernão Vaz, 

casas em Monchique. Apresentou ao concelho uma carta do regente D. Pedro, onde dizia para os 

homens bons do Porto deixarem-no fazer obras nas casas onde depois pretendia morar. Apesar 

dos homens bons não terem concordado com a decisão do príncipe, Fernão Coutinho acabou por 

conseguir autorização para reparar as referidas casas. 

No entanto, ele e os seus descendentes passaram a abusar da regalia de residirem na 

cidade mês e meio por ano, tempo dividido em três períodos. Dois anos depois, D. Maria da 

Cunha, mulher de Fernão Coutinho, continuava a residir em Monchique e não se mostrava 

SOARES, Torquato de Sousa - Subsídios para o estudo da organização municipal da cidade durante a Idade Média. Barcelos 
1935, p. 161. 
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interessada em sair, apesar do prazo que a lei estipulara já ter terminado. A Câmara intimou-a a 

abandonar a cidade, mas ela disse que precisava de se demorar mais tempo devido a uma querela 

que mantinha com una lavradores da Maia, para além de ter de esperar pelo regresso do marido. 

O tempo foi passando, Fernão Coutinho regressou e a cidade voltou-lhes a pedir que partissem. O 

fidalgo disse que viera para o Porto por mandado real e que saíra e voltara para a cidade por 

causa de uma filha que estava muito doente. Por fim, disse que estava pronto a ir embora. Mas, 

meses passaram e dona Maria da Cunha continuava em Monchique. A cidade fez um novo 

requerimento e a questão teve de ser resolvida pelo rei. «Chamado Fernão Coutinho a Coimbra, 

perguntaram-!he os juizes a razão do seu procedimento e ele alegou apenas os direitos que lhe 

dava a carta régia, que possuía». 86 

A família Coutinho tentou acabar com a proibição da residência de fidalgos no Porto. 

Apelou sempre junto do poder real para conseguir o seu objectivo - morar nas suas casas de 

Monchique. Fernão Coutinho faleceu, mas o seu filho, Pêro da Cunha Coutinho, para além de ter 

herdado os seus bens, herdou também a sua ambição. 

O príncipe D. Afonso e a sua mulher a princesa D. Isabel, numa carta de 19 de Abril de 

1491, pediram permissão à cidade do Porto para que Pêro da Cunha pudesse estar nas suas casas 

de Monchique três meses por ano. Os oficiais da vereação responderam que essa regalia fora 

concedida a Fernão Coutinho por um prazo de mês e meio, «com tamto que per seu falecimento 

seu filho nem outra alguuma pessoa poderosa que dele descendese nam tevese nempodese aveer 

a dieta liberdade». 87 

D. Afonso voltou a escrever à Câmara solicitando que em vez dos três meses o 

deixassem residir em Monchique mês e meio. A cidade recusou o pedido do príncipe e a luta 

com os Coutinhos continuou. Em 22 de Outubro de 1496 o pedreiro Brás Dias foi chamado à 

vereação. Perguntaram-lhe se havia recebido de Pêro da Cunha 20 cruzados de sinal para «fazer e 

allevantar as casas» de Monchique. Disse que não, mas que o fidalgo lhos havia prometido. Os 

oficiais da Câmara puseram-lhe a multa de 200 cruzados, para que não recebesse o sinal, nem 

fizesse tal obra que ia contra os privilégios da cidade.8S 

86 SOARES, Torquato de Sousa, Ibidem, p. 43. 
87 Livro Antigo de Cartas e Provisões dos Senhores Reis D. Afonso V, D. João II e D. Manuel I do Arquivo Municipal do Porto 
ed. por A. de Magalhães BASTO, Porto, 1940, [col. «Documentos e Memórias para a História do Porto» 51 nn 63 - 64 
88A.H.M.P.,Liv. 7, foi. 135v. F F ' 
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Com a subida ao trono de D. Manuel í, Pêro da Cunha Coutinho viu a sua ambição ser 

bem acolhida pelo novo monarca. A situação era propícia à continuação das obras das casas de 

Monchique. O rei havia passado um mandado para embargar todas as obras de fidalgos na 

cidade. Na carta régia de 7 de Julho de 1503, ordena que esse mandado não se estenda às obras 

que Pêro da Cunha andava a fazer «nas suas cassas que fora desa cidade teem». Os oficiais 

deviam-lhe desembargar a obra e deixar «fazer por quanto o avemos asy por bem por que ysto 

nom embarguei a quallquer detremmaçom que acerqua de vossos requerimentos da vyvenda dos 

fidallguos nessa cidade». 89 

Meses depois, foi lida uma carta de Vasco Carneiro, que a enviou da corte onde havia 

sido enviado para tratar deste assunto. Informava que o rei determinara que os fidalgos podiam 

viver na cidade, o que ia contra os privilégios do Porto. Pêro da Cunha podia viver nas suas casas 

de Monchique «em sua vida e que aprazendo asy a cidade lhe confirmar seus privilégios e 

liberdades muy enteiramente e asy outra carta do senhor bispo que he aa carta de Vasco 

Carneiro». Falaram sobre o que se devia fazer acerca deste caso para de seguida escreverem ao 

rei. Determinaram que os privilégios da cidade deviam ser guardados e que não dariam 

consentimento a nenhum fidalgo para viver na cidade, «mas o leixam em conciença» de D. 

Manuel I. 90 

Quando o juiz Vasco Carneiro regressou da Corte deu conta do que negociara sobre o 

«quebrantamento» dos privilégios do Porto, «a que fora enviado pasava de V meses». 9' 

Apresentou um alvará régio datado de 4 de Dezembro de 1503, no qual o monarca refere a 

missão de Vasco Carneiro que «acerca do quebrantamento de vossos privilégios se nom tomou 

detraminado assento e determynaçom por alguuns respeitos e rezoees por que se nom pode fazer 

pollo qual ouvemos por bem que ele se fose e nom andava ca mays». Concorda que nenhum 

fidalgo faça casas na cidade, nem vá ai morar, com a excepção da família Coutinho.9: 

A contenda com os Coutinhos não se ficou por aqui e, a 3 de Maio de 1504, Afonso 

Tomé, que fora eleito para o caso dos feitores «e ordenaçom dos contratos e regimento da carne 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 207. 
A.H.M.P., Liv. 7, fols. 156 - 156v. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 160. 
A.H.M.P.. Liv. 7, fols. 208v - 209. 
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eprivilégios dosfidallgos que nom vivam nesta cidade», partiu rumo à corte, de onde regressou a 
5 de Julho.93 

O bispo do Porto, D. Duarte, já a alguns anos que se havia juntado aos protestos da 

cidade. Agora vinha ao Porto e os oficiais pretendiam recebê-lo condignamente, devido ao 

serviço prestado «no casso da vyvenda dos fidallgos nesta cidade contra seus phvillegios e 

liberdades e na vivenda de Pêro da Cunha em no quall recebymento se am de fazer alguuas 

despesas por seer necesano em que se avera mester despende dous mill e quynhentos reais e 

mandarom passar mandado pêra Diogo Afonso thesoureiro de dieta cidade que os dem das 

rendas da dieta cidade». 94 

A questão que opôs a família Coutinho e a cidade do Porto só terminou a 20 de Julho de 

1513, quando D. Manuel I deu autorização a Pêro da Cunha «para residir nas casas de 

Monchique, em virtude do 'grande gasto que tinha feito nas dittas cassas'». 95 Houveram outras 

contendas com outros fidalgos, mas aos poucos os burgueses cansaram-se de lutar. Nos finais do 

século XVI este privilégio deixou de ser aplicado, passando os fidalgos a viver livremente na 

cidade do Porto. Segundo Mons. J. Augusto Ferreira, agora «a vida e os costumes eram muito 

diferentes dos dos séculos anteriores, o ambiente político e social português tinha evolucionado, 

e 'a nobreza manuelina éjá uma nobreza palaciana, vivendo na corte e da corte '». 96 

93 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 218. 
94 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 186v. 
95 FERREIRA, J. A. Pinto, Ibidem, p. 69. 

FERREIRA, J. A. Pinto, Ibidem, p. 76. 
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3.1. Finanças Municipais 

3.1.1 Receitas e Despesas 

De uma maneira geral, as receitas do município portuense, como as dos demais 

concelhos portugueses e cidades medievais, eram bastante reduzidas. «Essas receitas provinham, 

fundamentalmente, de três fontes: o rendimento dos bens concelhios, a cobrança dos direitos 

municipais e, a partir de 1460, uma tença régia. Mas, lendo em conta a maneira como eram 

encaradas as finanças do concelho, bem patente na forma de realização da sua contabilidade, 

como acima ficou dito, podemos juntar àquelas primeiras fontes de receita, duas mais: os 

empréstimos - e por vezes os adiantamentos sobre as rendas do ano seguinte - e os eventuais 

saldos apurados durante o exercício anterior, acrescido do pagamento de alguma dívida de que 

o concelho fosse credor». ' 

As receitas correspondentes «ao rendimento das propriedades concelhias, contou de 

forma relativamente constante na totalidade dos ingressos. É certo que, mercê das grandes 

desvalorizações que a moeda sofreu entre nós nos últimos tempos medievais e das tentativas 

régias no sentido do estabelecimento de paridades monetárias, essas receitas, provenientes de 

foros, fixados, na maioria das vezes, já desde longa data, sofreram uma brusca alteração, por 

certo em 1473, na sequência das disposições tomadas nas cortes que nesse ano se reuniram em 

Évora e onde se estabeleceram novas equivalências para os pagamentos fixados em libras, como 

eram quase todos aqueles em que se solviam as rendas da propriedade municipal portuense». 2 

Algumas renovações de foros faziam aumentar as receitas, quando os bens se 

encontravam valorizados. No entanto, por «motivos vários, que podiam ser a falta de pagamento, 

a caducidade do contrato, a destruição ou simples deterioração da propriedade, nomeadamente 

pelo fogo, mas também por outras causas, a sua utilização pela câmara para fins não lucrativos, 

GONÇALVES, Iria - As Finanças Municipais do Porto, na Segunda metade do século XV, Porto, 1987 [col. «Documentos e 
Memórias para a História do Porto», 45], p. 18. 

GONÇALVES, Iria, A Í Finanças Municipais ..., p. 20. 
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o seu sacrifício em prol do bem da cidade ou qualquer outro, alguns foros terminavam, outros 

apenas se interrompiam, embora essas interrupções pudessem prolongar-se por bastantes anos». 

Propriedades, abandonadas por vários anos ou desvastadas por qualquer motivo, eram arrendadas 

por preços mais baixos. «Durante a segunda metade do século XV foram 55 os contratos que de 

algum modo deixaram de ser lucrativos, numa média de 1.2 por ano». 3 

O aluguer de estruturas pertencentes à cidade fazia aumentar o valor das receitas, «como 

as bancas de venda na praça da Ribeira e alguns aloques explorados por sapateiros - ou da 

licença para utilização de locais públicos, destinados aos mais diversos fins, desde a colocação 

de mós ou aduelas, à construção de sacadas e alpendres sobre a rua ou à utilização privada de 

logradoiros públicos». 4 

A fonte de rendimento de grande importância era a que resultava dos direitos concelhios 

e das multas judiciais. «A parcela mais importante destes ingressos provinha dos direitos de 

entrada e pesagem ou medição de mercadorias provenientes do exterior, direitos esses que 

normalmente se encontravam arrendados, ora em conjunto, ora separadamente». De todos os 

direitos, o que alcançava maior expressão era o tributo pago pela entrada dos vinhos. «A 

cobrança destes direitos datava já da primeira metade do século XIV e fora estabelecida para 

suprimir as talhas lançadas pelos concelhos em ocasiões de apertos financeiros, impostos esses 

que os munícipes consideravam demasiado onerosos, fazendo-lhes, portanto, oposição. A partir 

daí, aquelas imposições embora não tivessem preenchido cabalmente o fim para que haviam sido 

criadas, começaram a funcionar como receita permanente dos concelhos. Mais tarde, no Porto, 

os vinhos brancos passaram a constituir receita separada dos restantes». 3 

As multas criminais eram «contabilizadas em quatro grupos diferentes, mais em função 

da maneira como eram cobradas do que da matéria sobre a qual incidiam: as multas 

provenientes do desrespeito aos regulamentos de almotaçaria e que, portanto, se relacionavam 

com os preços praticados na venda dos géneros alimentícios, com os pesos e medidas utilizadas 

no mercado; as multas que, embora relacionadas com a transacção de produtos alimentares, 

não cabiam no âmbito do chamado 'rol de almotaçaria ', porque derivavam de desobediências a 

GONÇALVES, Iria, As Finanças Municipais..., pp. 21 - 22. 
4 GONÇALVES, Iria, As Finanças Municipais .... pp. 22 - 23. 

GONÇALVES, Iria, As Finanças Municipais..., p. 42. 
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determinadas posturas concelhias sobre fugas de géneros necessários ao abastecimento da 

cidade, aos locais da sua venda por grosso ou outras ainda, aliús relacionadas também com os 

preços; as decorrentes de ofensa a quaisquer outras determinações municipais, nomeadamente 

as chamadas coimas 'das bravas', a tão conhecida 'água-vai', outras ainda; as que se 

praticavam fora da cidade, no limite do seu alfoz». 6 

Os almotacés aplicavam e recebiam as primeiras destas multas, «de acordo com os 

regulamentos do concelho e com a legislação geral do país. Todos os meses eram eleitos dois 

almotacés, que elaboravam um roídas coimas recebidas, a partir do qual faziam, eventualmente, 

algumas despesas e de que, no final do seu mandato, prestavam contas ao concelho. Todos os 

meses se elaborava, portanto, um novo rol, excepção feita daqueles em que se não haviam 

registado atropelos à lei municipal - em que 'todos andarom dereitamente ', para empregar uma 

expressão coeva - ou em que qualquer acontecimento grave havia impedido a sua elaboração». 7 

Mercadores que carregavam para fora em navios: madeira, noz, castanha e legumes, 

tinham que deixar o quinto na cidade, «e porque ora ho quynto que asy ficava nam se dava nem 

punha em elle ha diligencia que era rezam», os almotacés deviam ser quintadores «das ditas 

cousas». O mestre e os mercadores dos navios não podiam tornar a recolher o quinto em seu 

navio sob pena de 500 reais, «e os dictos almotacés que asy quyntarem pel lo juramento que lhe 

sera dado na camará nam quyntaram» sem o escrivão estar presente para tudo ficar registado no 

livro. O corregedor devia eleger os almotacés para todo o ano, cujos nomes ficariam em poder do 

escrivão com o juramento de «os nam mostrar somente na mesa». 8 

Com a ameaça de ser multado, Pedro Correia, requeredor das sisas, foi «mandado» à 

Câmara para que não tirasse mais «a enposiçam que levava dos carregos que se carregavam na 

dieta cydade», sob pena de 3.000 reais para a cidade e cativos.9 

Todos os meses procedia-se à eleição de novos indivíduos para ocuparem o cargo de 

almotacés. Possivelmente para os anos de 1501/02 (visto as actas camarárias não estarem 

datadas) foram nomeados os seguintes almotacés: para o mês de Julho de 1501, André da Rocha 

e João Carneiro; para Agosto, Álvaro Pinto e Vasco Carneiro juizes velhos; Setembro, James de 

6 GONÇALVES, Iria, As Finanças Municipais ..., pp. 46 - 47. 
GONÇALVES, Iria, As Finanças Municipais ..., p. 47. 

8 Arquivo Histórico Municipal do Porto, Livro de Vereações, n.° 7 (1500-1504) fols 18 - 18v 
9A.H.M.P.,Liv. 7, foi. 173. 
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Aragão e João Vasques Ferraz; Outubro, João Beleágua e Nicolau Fernandes; Novembro, Paulo 

de Pedrosa e Fernando Aranha; Dezembro, Jorge Lourenço e Pedro Gonçalves Privado; Janeiro, 

Afonso Vaz de Caminha e Pedro Dias comendador; Fevereiro, Gonçalo Vasques Pessoa e Lopo 

Monteiro; Março, elegeram Álvaro Soares por não estar Gomes Fernandes e Álvaro Dinis; Abril, 

Afonso Rodrigues e Gomes Pais; Maio, serviu Nuno Álvares e João Martins Ferreira; e, por 

último para o mês de Junho foram nomeados João de Paiva e Vicente Afonso Ferraz. 10 

Igualmente sem data, aparecem nas actas de vereações registos de almotacés de anos 

posteriores aos acima referidos. Assim, numa outra surgem nomeados para o cargo de almotacés; 

para o mês de Julho, Lopo Rebelo e Fernão Jácome; Agosto, Gil Monteiro e João Rodrigues do 

Avelar; Setembro, João Martins Ferreira e Afonso Tomé; Outubro, Álvaro Rodrigues Coiros e 

Nicolau Fernandes; Novembro, Álvaro Brandão e Granjel Barros; n Janeiro, João Carneiro e 

João da Costa; Fevereiro, Gomes Fernandes e Jusarte Lobo; Março, Gonçalo Vasques Pessoa e 

João Pereira; Abril, João Pais e Nuno Álvares; Maio, Álvaro Soares e João Álvares; e por fim 

para o mês de Junho, João Beleágua e Álvaro Barbosa. I2 

Noutra, aparecem indicados para o mês de Novembro António de Figueiró e Vicente 

Afonso, «e porque agora nom he aqui Antonio Afonso devo por parceiro ao diet o Vicente Afonso 

Joham de Payva que sayo per pelouro e no mes» que sair servirá António Afonso. Para o mês de 

Dezembro, João Sanches e Afonso Tomé; Janeiro, Jorge Lourenço e James de Aragão; Fevereiro, 

Gomes Fernandes e Lopo Rebelo de Oliveira; Março, Fernão Novais e Paulo de Pedrosa; Abril, 

Vasco Carneiro e Manuel Gomes; Maio, João Carneiro e Luís Carneiro; e novamente para o 

último mês judicial - Junho, João Beleágua e Pedro Pires, filho de Pedro Afonso de Aguiar. 13 

A última acta, respeitante ao período de 1500 a 1504, indica que os almotacés 

escolhidos para o mês de Julho foram Gonçalo Vasques Pessoa e Afonso Vaz de Caminha; para 

Agosto, Álvaro Rodrigues Coiros e Álvaro Vieira; Setembro, Pêro Dias comendador e Pedro 

Gonçalves Privado; Outubro, Luís Carneiro e Francisco Ribeiro; Novembro, James de Aragão e 

João Rodrigues criado «do bispo noso»; Dezembro, Diogo Carneiro e Fernando Aranha; Janeiro, 

Jorge Lourenço e Pedro Eanes genro de João Sanches; para o mês de Fevereiro, Álvaro 

,0A.H.M.P.,Liv. 7, fols. 72-72v. 
Os nomes dos almotacés nomeados para o mês de Dezembro não se encontram visíveis na referida acta camarária 

12 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 133 - 133v. 
13 A.H.M.P., Liv. 7. foi. 135. 
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Domingues e Gomes Pais, no entanto João Beleágua ocupa o lugar de Álvaro Domingues por 

este estar fora; Março, Diogo Álvares e Fernão Soares; Abril, Jusarte Lobo e Luís Álvares 

Rangel; Maio, João Pais e Diogo Dias; Junho, Álvaro Barbosa e Afonso de Carvalhais «e por 

nom seer na cidade fizerom almolacell Vicente Affonso»; e para o mês de Julho, Pedro Eanes do 

Cais e Jorge Lourenço feitos pelo corregedor e oficiais por escrito. I4 

Os almotacés não estavam livres de sofrerem multas, caso não acatassem certas 

resoluções camarárias. Por exemplo, na vereação de 7 de Outubro de 1503 ficou acordado que a 

partir desta data os juízes da cidade deviam trazer sempre nas mãos «varos vermelhos e asy os 

almotacés pêra serem conhecidos pêra lhe seerem requerido que façom dirreito e justiça o que 

asy comprirom sob pena de pagarem por cada vez Ve reais per a cidade e cativos». '5 

As segundas coimas eram registadas e cobradas individualmente e respeitavam-se «a 

infracções várias, mas incidiam, na maior parte das vezes, sobre a compra e venda da carne ou 

peixe. Logicamente deviam fazer parte das coimas de almotaçaria; só que não entravam no seu 

rol porque a forma de cobrança era diferente». 

Havia um grupo de multas que era geralmente arrendado. Assim o foram «as 'coimas 

das bravas ' e, eventualmente, várias outras que, em rigor, também deviam cair na alçada da 

almotaçaria. Costumavam ser arrendadas por ramos de actividade: as coimas dos carniceiros, 

das padeiras, dos afeloeiros, das regateiras, dos carvoeiros. Isso podia, ou não, impedir a 

cobrança do mesmo tipo de multas por parte dos almotacés». 

Todas estas multas eram arrecadadas exclusivamente dentro da área urbana. No termo, a 

cidade tinha uma actuação diferente. «Em cada um dos seus julgados, o respectivo ouvidor, 

eleito de entre os moradores, tinha a seu cargo fiscalizar o bom cumprimento das disposições 

concelhias e a aplicação das respectivas penas pecuniárias. Em regra eram pouco elevadas as 

receitas trazidas dos julgados, quando este era o único órgão encarregado da repressão dos 

delitos: algumas centenas de reais, quando muito um milhar. E até, grande parte das vezes, não 

vinha qualquer receita. Certamente porque os ouvidores, membros da comunidade, eram pouco 

zelosos na aplicação da lei, comprometidos como muitas vezes estariam numa cumplicidade 

estreita com os seus vizinhos e eventualmente parentes, contra o governo citadino. Mesmo 

14 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 219v - 220. 
15 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 148v - 149. 
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quando essas coimas eram arrendadas e talvez por isso mesmo, os arrematantes nunca se 

atreviam afazer grandes lances». I6 

O livro dos ouvidores e meirinhos dos termos do Porto do ano de 1501 refere que foram 

eleitos em presença de todos os seguintes indivíduos: 17 no julgado de Refojos, ouvidor Pedro 

Eanes de Soutelo e meirinho Esteve Anes seu vizinho; em Aguiar, ouvidor Pêro Vicente morador 

em Sobrado e meirinho João Fernandes morador na Rebordosa; em Penafiel, ouvidor João Luís 

de Lagares e meirinho Gonçalo Anes da Arrifana; em Gondomar, Gonçalo Brás de Ramalde e 

meirinho João da Aldeia; em Gaia, ouvidor Gonçalo Fernandes de Valadares e meirinho João 

Fernandes; Vila Nova, ouvidor Gonçalo Afonso sapateiro e meirinho Lopo Vasques; Bouças, 

ouvidor Pêro Vasques de Argevide não aparecendo o nome do indivíduo eleito para meirinho; 

por último no julgado de Zurara foi escolhido para ouvidor João Gomes e para meirinho João de 

Ávila. I8 

Na sessão camarária de 27 de Julho de 1503, André Gonçalves, ouvidor do julgado de 

Azurara, disse que ele e os moradores do concelho haviam lançado nos armazéns de Azurara 

2.850 reais, «e que pois outrem neles mais nom lançava que lhos arematasem». Como mais 

ninguém se mostrou interessado, os oficiais remataram-lhe pelo referido preço, «que pagarom 

em salvo aa dieta cidade as terças do anno e que os ajam e arrecadem asy como do direito 

pertencem a dicta cydade os quaees elle dicto ouvidor arrecadara e pagara a dieta cidade». '9 

Enquanto que as receitas municipais eram poucas, as despesas eram bastantes avultadas. 

«No dizer dos munícipes, chegaram estas a ser de 70.000 reais, quando as rendas não passavam 

de 25.000. Asserção talvez um pouco exagerada mas, ainda assim, significativa de um estado 

financeiro calamitoso. Sobretudo estas representavam uma importante fonte de rendimentos, se 

bem que esporádica, mas D. João I apropria-se delas, facto que o Porto, fazendo eco com as 

outras cidades, lamentou muitas vezes e ainda em 1459 comtinuava a lamentar». Quando o não 

podia fazer, «embora com 'grã-pena', via-se forçado a lançar 'bacio pelas portas, o que a tal 

cidade e grande vergonha '. Era-o, com efeito e por isso, sempre que surgia a oportunidade, os 

GONÇALVES, Iria - As Finanças Municipais .... p. 48. 
Em relação ao julgado da Maia apenas aparece indicado o nome do julgado sem os nomes dos respectivos oficiais 
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portuenses apressavam-se a aproveitá-la, pedindo ao monarca uma ajuda pecuniária, na forma 

de rendimento anual». A partir de 1460, o Porto passou a usufruir de uma tença régia. 

Em ocasiões de crise financeira, «os concelhos tinham criado o costume de lançar sobre 

a comunidade impostos extraordinários - fintas, talhas, sisas, imposições». O rei D. Manuel I 

consagrou este costume como lei geral do reino. «Mas estes impostos extraordinários não faziam 

parte da contabilidade normal do concelho. O seu lançamento obedecia a determinados 

requesitos, como fosse a autorização régia, destinando-se o seu produto a fim específico, pre

estabelecido, do qual não devia ser desviado. Fazia-se, por isso, um caderno diferente das 

contas gerais, onde se iam averbando as receitas e despesas que com eles se realizavam. Desta 

forma fogem a qualquer possibilidade de estudo». 2l 

Na vereação de 8 de Agosto de 1500, João de Paiva referiu que os juizes e oficiais do 

ano passado tinham feito um acordo com o corregedor das comarcas de Entre Douro e Minho 

para se fintar - nos termos do Porto «e bem asy dentro em ella» - para a despesa das pousadas e 

camas que foram dadas por mandado do rei aos desembargadores, que vierem à cidade com 

alçada, e ao corregedor Rui Gonçalves Maracote. No acordo ficou estipulada de finta três reais a 

cada um, «visto como era mais descanso do povo pagarem per dinheiro que ser tomada a roupa 

pêra a tall servyntia». João de Paiva e Nicolau Fernandes foram escolhidos para receberem e 

zelarem por uma «boa recadaçam» da finta, devendo tudo ser registado no livro das receitas.22 

As dificuldades financeiras sucediam-se com uma frequência bastante superior à 

permitida pelo lançamento dos tributos, acabando-se por recorrer ao empréstimo. «Para 

equilibrar finanças geralmente débeis, apresentava-se, em numerosos casos, como o único meio 

de que os gestores municipais podiam lançar mão». Mas tal solução resultava por vezes bastante 

ruinosa. «Esta aportação transitória de fundos, que vinha engrossar de modo artificial as 

disponibilidades concelhias, criando uma situação de desafogo momentâneo, a mascarar as 

dificuldades reais, trazia consigo aa vantagem de as resolver de imediato, embora transferindo-

as para os anos seguintes e para gestões diferentes. E transferindo-as intactas, quando não até 

GONÇALVES, Iria -As Finanças Municipais ..., p. 49. 
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agravadas, quando as dívidas, contraídas se iam juntar a outras já existentes, ou ficavam 

aguardando as oportunidades de futuros empréstimos. O que não era raro». 23 

Na vereação de 31 de Janeiro de 1504 acordaram que se devia fazer uma procuração 

«em nome da cidade a Joham d' Oliveira pêra o fecto das dizimas que Dom Nuno traz com esta 

cidade por quanto se fala ao fecto e nom ha hy procurador que por parte desta cidade procurem 

e neste fecto e mais nom e lhe mandaram dinheiro per as despesas do ficto fecto». 24 

Dois meses depois, Nuno de Gois, rendeiro do pão e da carne da cidade e seu termo, 

veio à Câmara dizer que lhe aprazia «quytar de todo o pam que a dita cidade de fora vyr asy por 

mar como per terra lhe quitar mea sisa e lhe pagarem de sissa do pam que se vender na dieta 

cidade de vynte reais huum». Os oficiais agradeceram-lhe e mandaram passar mandados para os 

termos «que quem quisseer trazer pam pêra nella vender que nom pagara se nom mea sissa e 

que asy pasasem cartas pêra as ilhas pêra a todos seer notório e seer azo como a cidade seja 

abastada de pam». 25 

A cidade estava necessitada «por caussa de muitas despesas que teem fedas e por teer 

mandado per vezes a cassas d' el rei nosso senhor e asy tinham por fazer muitas despesas». Para 

resolverem o problema, em vereação, decidiram que se devia tirar e arrecadar a «penssam velha 

da dieta cidade da rua de Sa Migell e mandarom a Diogo Afonso thesoureiro que os tire e 

arrecade a dieta penssam que he deste outro anno vyndoiro que o se avia de arrecadar per Sa 

Migell de Setembro primeiro que vira». 26 

Não «eram os 'cidadãos' quem normalmente acudia à cidade nos apuros financeiros, 

embora estes o fizessem com largueza e boa vontade, pelo menos aparente, quanto tal se tornava 

necessário». Quando a verba necessária era muito avultada recorria-se a entidades, aparecendo o 

«hospital de Rocamador, várias vezes presentes entre os credores municipais». 27 

Eram muito variadas as despesas do município portuense. «A vida numa cidade 

importante, neste final da Idade Média, era já muito complexa, exigindo dos seus governantes 

uma atenção dispersa pelos mais diversos assuntos, tanto de ordem local como nacional e uma 

GONÇALVES, Iria -As Finanças Municipais ..., pp. 52 - 53. 
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participação activa em todos eles. Assim, em primeiro lugar, o próprio trabalho administrativo, 

bastante multifacetado, que mobilizava um número avidtado de pessoas e implicava a execução 

de uma variada gama de funções; a aplicação da justiça, tanto a nível da cidade como mesmo do 

país; as obras públicas, que todos os anos, em maior ou menor número, eram necessárias; as 

despesas fiscais, de que a mais importante era o pagamento das terças concelhias mas de que, 

felizmente para as suas finanças, o Porto se viu muitas vezes desobrigado de pagar; as 

cerimónias públicas, que tradicionalmente a câmara devia promover e de que a mais importante 

era, sem dúvida, a procissão do 'Corpus Christi '; os donativos, sobretudo os presentes a que a 

cidade era coagida por dever social, ou com que retribuía favores; a hospedagem concedida a 

visitantes ilustres ou a oficiais régios, no desempenho de qualquer cargo. A estes gastos se 

juntavam ainda os pagamentos de dívidas, tantas vezes contraídas e por tão diversos motivos». 28 

O concelho tinha despesas administrativas, nomeadamente com a remuneração de 

serviços. Havia «alguns oficiais com vencimentos fixos, nomeadamente o escrivão da câmara, o 

porteiro e, embora só durante os últimos anos aqui tratados, o procurador, mas outros trabalhos 

eram também remunerados, quer com quantias previamente estabelecidas, quer de acordo com 

as tarefas realizadas. Estavam no primeiro caso os pregoeiros, a pessoa encarregada de manter 

em funcionamento o relógio da cidade e de o 'tanger' - despesa esta, aliás, repartida em partes 

iguais entre o concelho, o bispo e o cabido - os indivíduos que tinham a seu cargo o sino de 

correr, instalado na porta do Olival e por isso chamado, vulgarmente, 'sino do Olival', ou a 

balança que o município havia instalado nos açougues e onde todos deviam pesar a carne para 

venda. Estavam no segundo caso os pagamentos de serviços pontuais, sobretudo os devidos aos 

vários tabeliães, da cidade e de outros lugares, pela execução de diversas escrituras, necessárias 

ao bom vereamento do concelho. Isto para lá dos serviços prestados pelo escrivão da câmara, 

que, aliás, não tinha falta de trabalho. Na verdade o facto foi, inclusive, várias vezes confirmado 

pelos oficiais do concelho que, eventualmente, ainda deixavam exarado um louvor ao seu zelo e 

a sua competência profissionais, reconhecendo-o como 'bem dilagenle a muitas cousas d' 

escrepver capitólios e cartas e alvaraees '». 29 

-8 GONÇALVES, Iria - As Finanças Municipais ..., p. 57. 
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Os que não usufruíam de salários recebiam algumas gratificações, «atribuídas sobretudo 

aos juizes e vereadores, cuja participação no governo da cidade devia ser gratuita, como em 

outros lados o era também. Esses presentes consistiam, 'segundo o costume ', em uma lampreia e 

um sável para cada oficial e ainda, embora sem a sanção do costume, em determinada soma de 

dinheiro, extensível aos oficiais com 'mantimento ordenado' e justificada pelo facto de ser este 

muito pequeno, de ser o trabalho demasiado, ou de terem-se os oficiais desempenhado dele com 

muita 'diligência '». 30 

As viagens à corte eram muito dispendiosas. Com muitos assuntos por resolver nos mais 

variados locais, era necessário viajar muito e por diversos sítios ao serviço da cidade. «É certo 

que numa grande parte dos casos nos não é possível conhecer o destino dos viajantes. Dizia-se 

apenas que eles iam junto ao rei, do corregedor, iam desempenhar esta missão ou aquela, mas a 

local para nós incerto». 31 Sobretudo as viagens à corte podiam «resultar muito onerosas; 

porque a resolução de determinados assuntos, mais delicados, requeria a presença das pessoas 

mais gradas, como disse e, para essas, viajar era mais dispendioso; porque as deslocações 

podiam ser muito longas, dependendo do lugar onde, no momento, o monarca se encontrasse; 

porque não raro era preciso esperar a sua resposta, que nem sempre era rápida». n 

Quando João da Madureira foi escolhido para ir à corte como procurador «dos fectos 

dasportagees e direitos reais e dez reais de citar», tiveram que lhe dar «allguum dinheiro per a 

sua despesa e do procurador da corte e escripvam dos dictos fectos do povoo que logo per os 

diclos hoficiaesfoy acordado que lhe dessem doze mill reais dos dinheiros da fynta dos dictos 

fectos pêra os entregar na corte ao recebedor pêra ysso ordenado como el rei nosso senhor 

mandar e que asy se escripvesse a Guimarães e Ponte de Lima que mandassem dinheiro pêra os 

dictos procuradores e oficiaes dos dictos fectos e que seendo casso que o dicto Joham Alvarez da 

Madureira nom fosse recebido por procurador na corte que a dem em cidade e comarquas lhe 

pagar sua despesa de hyda e vinda a esta cidade e elle Joham da Madureira entregar o dicto 

dinheiro que asy receber». 33 
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Para além das remunerações de serviços e das viagens à corte, o município portuense 

tinha outras despesas. A mais frequente era com o «papel, de que a administração municipal 

necessitava bastante: para estes livros de contas e para os das vereações, para a feitura de róis, 

para os gastos normais do escrivão. Ultrapassava, por veies muito largamente, os 50 % destas 

despesas e chegou a atingir, em 1482-83, os 83%». A compra de pergaminho utilizado «para 

encapar os livros e, naturalmente, para receber os textos destinados a uma longa conservação: 

tombo dos bens, contratos de locação ou outros semelhantes. A sua utilização parece ter sido 

bastante restritiva». 34 E a despesa com a tinta. 

Outros gastos, «embora pouco expressivos: a cera - verde - para a confecção dos 

pelouros que iriam servir à escolha dos magistrados municipais; as medidas e pesos destinados 

a padrões da cidade ou a serem utilizados na balança que o concelho tinha nos açougues; pano 

encerado para resguardar os privilégios municipais na sua deslocação à corte, afim de serem 

confirmados por D. João II, recém-chegado ao trono; uma ou outra refeição ligeira, servida aos 

oficiais aquando da execução de determinadas tarefas administrativas, como seja a elaboração 

de róis». ^ 

As despesas e as receitas oscilavam ano após ano, originando dificuldades «em 

coordenar os gastos com as receitas, não se sabendo, à partida, quais iriam ser as 

disponibilidades monetárias de cada ano, nem o montante dos gastos a que elas teriam de fazer 

face. A agravar esta circunstância, também não havia uma organização financeira que 

facilitasse a adequação de uns a outras e, como já foi verificado em outros lugares, as reais 

necessidades do município emparceiravam, em regra, com o mais dispensável, num 

estabelecimento de prioridades a cada momento renovado e por vezes bem difícil de 

compreender». 36 

Os saldos da edilidade portuense «apresentavam grandes divergências. Alternando os 

resultados positivos com os negativos, uns e outros sofreram, por sua vez, diferenças 

consideráveis, as quais se agravaram fortemente» no final do século XV. As finanças do Porto, 

como as da maioria das cidades medievais, resultaram quase sempre deficitárias. As poucas 

4 GONÇALVES, Iria -As Finanças Municipais .... p. 72. 
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receitas municipais, «a falta de critérios na sua utilização - e ainda as pressões exteriores, 

sobretudo por parte dos monarcas, não podiam conduzir a outro caminho». Contribuindo para 

esta situação também os empréstimos a juros muito elevados. «O facto de serem contados entre 

as receitas como se, efectivamente, de ingressos normais se tratasse; o facto de, por isso mesmo, 

desafogarem a fazenda concelhia, dando-lhe um aspecto de vitalidade que estava longe de 

possuir, contribuiu para agravar ainda mais a situação, ajudando os corpos directivos a olhá-la 

como menos importante do que, na realidade, ela era». 37 

É difícil apontar as principais razões da situação financeira do município portuense. 

«Não as havia seguramente. Talvez em vários outros casos que não apenas nos referidos, os 

corpos gerentes do concelho pudessem fazer um esforço para diminuir as despesas. Algumas 

delas, pelo menos. Mas essas seria uma originalidade e o Porto, no capítulo financeiro, não 

conheceu originalidades. No entanto, se compararmos esta cidade com tantas outras urbes suas 

contemporâneas, espalhadas pela Europa, podemos dizer que a sua situação era relativamente 

boa, ou antes e talvez melhor dito, que a da maior parte das cidades europeias era pior, ou 

mesmo muito pior». *' 

3.1.2. Quem Pagava 

Em toda a Idade Média, o variado conjunto de impostos que assolava os contribuintes 

recaía sobre o grupo social dos mais pobres e dos mais desprotegidos - o povo. «Os indivíduos 

colectados para contribuírem no pagamento dos pedidos e empréstimos forçados eram: os 

homens casados; as mulheres viúvas; os homens e mulheres solteiros, que vivessem por si e 

mantivessem suas fazendas; os mancebos que servissem por soldada; os órfãos; os judeus e os 

mouros». O rei D. Manuel I «determinara que seriam escusados de pagar finta: fidalgos; 

cavaleiros; escudeiros de linhagem ou de criação de algum fidalgo, tendo esses escudeiros 

couraças e lanças medindo mais de dezoito palmos; todas as pessoas de maior qualidade do que 
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GONÇALVES, Iria - As Finanças Municipais ..., p. 128. 



89 

estas; doutores, licenciados, bacharéis em teologia, cânones, leis ou medicina, feitos por exame 

em estudo geral; juizes, vereadores, procuradores dos concelhos e tesoureiros, no ano em que 

servissem; algumas pessoas tão pobres que vivessem de esmolas; todos os que tiveram o 

privilégio especial de não pagar nas fintas do concelho». 39 

Todos os que não estavam isentos tinham que pagar, o que por vezes eram em pouco 

número. «Diz Costa Cabral que, quando foi oferecido o donativo dos sessenta contos, havia, no 

concelho de Santarém, apenas setenta e oito indivíduos colectáveis e no de Lamego nada mais 

do que trinta e seis. Na verdade, o grande número de queixas apresentadas em cortes contra a 

desmedida quantidade de pessoas privilegiadas, tanto pelo rei como pelos grandes senhores 

eclesiásticos e leigos, mostra como o problema era grave e insuportável o fardo que sobre os 

outros pesava». O que acontecia era que «quando se lançavam os grandes impostos 

extraordinários, esses privilegiados eram também obrigados apagar, excepto a alta nobreza e o 

alto clero, a quem as imunidades neste sentido não podiam ser quebradas. Mas a monstruosa 

desigualdade de tributação entre a grande e a pequena propriedade tornava, pelo menos em 

alguns casos, absolutamente ineficaz o auxílio prestado pela fidalguia». 40 Isto é: «o clero e a 

nobreza receberam isenções em massa e, como sempre, só o povo pagava. Até mesmo os 

burgueses mais ricos pouco sentiam a colecta, uma vez que as suas fortunas eram avaliadas a 

uma percentagem tão baixa». 41 

Para a sua tarefa ser realizada mais eficazmente, a 31 de Janeiro de 1504, Nicolau de 

Matos, «que se dyz contador dos dez reais de citar e Gomez Cerveira escripvam délies», foi à 

vereação requerer aos oficiais o número de cidadãos «pêra saber quaees eram pêra os mandar 

gardar e que elles lhe responderam que ele amostrase primeiro seu poder e o trouvesem a esta 

camará per elfoy dicto que elle nom avya de mostrar seu poder mas que se lhe nom quiseesem 

dar que ele esperava de mandar lodos contranger e quando lhe amostrassem como eram 

cidadaaos que gardar ia e os officiaes lhe responderom que eles nom podiam nem deviam fazer 

nada alee elle Nicolao de Matos amostrar os poderes que trazia» de D. Manuel I. Com isto, 

Nicolau de Matos partiu da Câmara. Os oficiais acordaram, no entanto, em dar o número de 
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cidadãos «peru se escusar muitos encovenientes que se poderam escusar nom lhe dando o dicto 

numero». 

Para ajudar na despesa das empresas que o monarca se empenhava, o clero por vezes 

contribuía com a dízima dos seus rendimentos. «Por direito canónico, o clero não podia ser 

tributado sem consentimento do Papa, embora por vezes isso tivesse acontecido e é portanto o 

Sumo Pontífice que, em certas ocasiões, concede por determinado tempo aos soberanos os 

dízimos eclesiásticos». 4 Casos destes são esporádicos «e a regra é o pedido para todos 

contribuírem, todos ajudarem na solução dos encargos da comunidade, não serem guardadas 

quaisquer cartas ou privilégios. Exceptua-se o caso de viúvas de cavaleiros e escudeiros 

fidalgos, principalmente se estes tivessem morrido em serviço do rei ou continuadamente o 

houvessem servido na guerra, pois a essas, é reconhecido por todos o direito de não serem 

importunadas por quaisquer exigências fiscais». 

Várias cartas foram dadas a cidades, vilas e a comunas de judeus, de forma a ninguém 

ficar livre de pagar impostos. Os judeus queixavam-se «de que quando o monarca deles se quer 

servir tanto de pedidos como de outros serviços, muitos dos moradores da comuna se escusam 

por meio de cartas e privilégios, trazendo assim aos outros grande agravo, perda e dano, até 

porque os escusados são sempre os maiores e os mais ricos os que, portanto poderiam pagar. 

Terminam pedindo ao rei um remédio para isto. E o monarca atende inteiramente ao pedido: 

nenhum judeu deve ser escusado de pagar. Para mais autoriza a comuna a pôr defesas, 

excomunhões, penas e outras ordenações feitas de acordo com a sua lei ou de qualquer outra 

maneira, para nenhum judeu se escusar nem ganhar carta de privilégio. As isenções já 

concedidas perderão o seu valor». J 
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3.1.3. Oficiais Encarregados do Lançamento e Cobrança dos Tributos 

Em «capítulos especiais apresentados pelo Porto às cortes reunidas em Lisboa, em 

1456, referiam os procuradores que, por não haver quem tirasse os livros dos pedidos, quando 

estes eram lançados, o contador designava para sacadores aqueles que bem lhe parecia». No 

entanto, os sacadores e seus escrivães podiam ser nomeados requeredores pelos lançadores e 

pelos aquantiadores. «As cidades e vilas preferiam que só se encarregassem destes assuntos os 

indivíduos eleitos por elas próprias. Assim, sempre que possível, faziam valer os seus direitos e 

se era pedida uma quantia mais elevada, impunham essa condição entre aquelas que rodeavam a 

promessa do subsídio. Verifica-se isso tanto em 1460 como em 1478, quando da concessão de 

dois importantes donativos. Tanto num caso como no outro pedem que o lançamento e cobrança 

sejam feitos por indivíduos eleitos pelo povo; que os funcionários régios não possam intrometer-

se em coisa alguma e lhes não seja reservada qualquer jurisdição». 

Quanto aos avaliadores, D. João II mandou «que além do contador, interviessem na sua 

escolha os oficiais da camará e outras pessoas que o costumavam fazer. É certo que o contador 

tomaria parte na eleição, mas o seu poder seria restringido pelo das outras pessoas, que 

poderiam opôr-se às suas determinações - em suma, não se tratava duma nomeação pura e 

simples, mas de uma eleição em que tomava parte o povo». O povo só devia pagar ao «escrivão, 

por ele posto, assim como os três avaliadores, por serem escolhidos pelo povo em seu favor e de 

sua 'hordenamça '. O próprio soberano os reconhece, portanto, investidos no cargo por eleição 

popular». 

Os avaliadores eram os que desempenhavam primeiro as suas funções, dando início ao 

processo de tributação. Faziam «a avaliação das fazendas dos contribuintes, a fim de se 

determinar a soma que a cada um deles caberia pagar. Era o seu oficio de grande 

responsabilidade, dando larga margem ao cometimento de agravos no caso de recair em pessoa 

menos honesta. Por isso era sempre requerido que os avaliadores fossem pessoas de 'boa e saam 

conciencia ', que ao tomar conta do cargo deviam jurar sobre os Santos Evangelhos que o 
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cumpririam com justiça, sem procurar fazer qualquer dano às pessoas cujos bens avaliariam. 

Eram duma maneira geral nomeados três, um dos quais tinha por função coordenar as opiniões 

dos outros dois, quando estivessem em desacordo». 

As Ordenações Afonsinas estipulam quais as funções e qualidades necessárias para o 

exercício deste cargo. Diz que os «avaliadores devem jurar sobre os Santos Evangelhos que 

farão bem as avaliações que lhes forem encomendadas, abstraindo de toda a afeição ou ódio que 

tenham pelas partes. Mas se estas tiverem qualquer suspeita, notificá-lo-ão aos juizes, que 

tomarão as providências necessárias». E se «os avaliadores estiverem em desacordo, os juizes 

devem escolher um terceiro, 'a prazimento ' das partes, para decidir a questão». 

A estes funcionários eram também dado o nome «de lançadores - aqueles que 

'lançavam ' às pessoas a sua cota - parte na contribuição. Que ambas as palavras têm o mesmo 

significado, prova-o perfeitamente um capítulo especial da Covilhã, com sua resposta, 

apresentado às cortes de Évora de 1447. Queixando-se o concelho de que alguns 'lançadores' 

eram muito odiosos à terra, tendo mesmo acontecido, por sua culpa, que até os homens bons 

gastassem em pagamento de pedidos todo o dinheiro de suas casas, respondeu o monarca que, 

'se os ditos acomtiadores fezerem agravo as partes ', elas recorram ao contador da comarca, que 

providenciará sobre isso». 

Passada esta fase, procede-se «à cobrança do dinheiro, tarefa desempenhada pelos 

sacadores, ou tir adores, como por vezes também eram chamados». Um regimento «determina 

como os homens do almoxarifado e sacadores, devem ser discretos, avisados, fiéis e muito 

diligentes. Como devem fazer as penhoras nos devedores da fazenda real; levar os penhores, 

dinheiros e outras coisas à mesma fazenda ou a outras partes onde lhes for mandado pelos 

almoxarifados e recebedores; levar cartas e recados onde for necessário; ir todos os dias a casa 

dos almoxarifes e recebedores, para fazerem o que, por serviço de el-rei, lhes for mandado. No 

caso de algum não ser diligente no desempenho destas funções, manda que lhes não seja dado 

mantimento, salvo se alegar motivo suficientemente forte para tal procedimento lhe ser 
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desculpado. Serão assim uma espécie de subordinados dos recebedores, destinados a exercer 

funções que os punham mais ou menos na sua dependência». 

Este cargo não era muito pretendido, «todos lhe fugiam sempre que possível, invocando, 

para o conseguir, todas as razões plausíveis. Por isso o povo se lamenta muitas vezes em cortes. 

0 Porto em 1446, a Covilhã em 1447, Viseu em 1451, novamente o Porto em 1456, Lamego em 

1459, queixam-se de que, quando são nomeados sacadores, todos vão ao contador pedindo 

dispensa do cargo, levando-lhes peitas, apresentando-lhe privilégios, ou conseguindo que alguns 

fidalgos intercedam por eles, e causando assim grande dano ao povo». Esta repulsa pelo cargo é 

compreensível, pois a «pessoa que recebia o dinheiro ficava responsável por ele e essa 

responsabilidade estendia-se até ao numerário que, embora devesse ter sido cobrado, não o 

pudera ser. Deste modo muitos sacadores eram despojados de sua fazenda para satisfazer as 

exigências que o fisco, em princípio, reclamara de outrem. Numerosas são as queixas 

apresentadas em cortes pelos concelhos, devido ao facto de os contadores obrigarem os 

sacadores a pagar por quantos não puderam encontrar, ou pelos que, já mortos, nenhuns bens 

deixaram, durante todo o século XVse encontram queixas deste género». 

Depois de «tirado», o dinheiro era «entregue aos recebedores ou, por vezes, mesmo aos 

contadores, em qualquer dos casos na presença do escrivão. O recebedor tinha assim a seu 

cargo o trabalho de receber o numerário cobrado, e, além disso, o de fazer com ele as despesas 

necessárias. Devia ser portanto duma grande fidelidade, e, além disso, a sua actividade era 

sempre controlada pelo escrivão». No regimento dado aos tesoureiros, almoxarifes e 

recebedores, D. Manuel I manda «que estes funcionários, enquanto os ofícios tiverem, não dêem 

o dinheiro a ganho, não o emprestem, nem tirem de sua mão qualquer coisa que tiverem a 

guardar, sem seu mandado, sob pena de privação dos ofícios e de perderem para el-rei todos os 

seus bens; que não devem dar espaço de tempo pelo que ao rei for devido sem seu expresso 

mandado, e, se o fizerem, paguem para ele o quádruplo da coisa a que tiverem dado espaço de 

tempo. Além disso sejam degredados para Africa enquanto a el-rei aprouver». 
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Não aparecem indícios de alguém a tentar fugir do cargo de recebedor, «apesar de 

poderem ser também constrangidos em suas fazendas por dívidas ao rei. Por 1391 ou 1392, 

manda D. João I vender e arrematar os bens de alguns recebedores que lhe ficaram devendo 

certos dinheiros de um pedido, ordenando mesmo que os prendam, se tanto for necessário. 

Porquê então a falta de hostilidade em relação ao cargo? Estariam menos sujeitos a 

eventualidades desagradáveis, ou usufruiriam outras regalias capazes de compensar os possíveis 

desastres? Talvez uma coisa e outra, dada a superioridade deste cargo em relação ao de 

sacador». 3 

O Regimento da Fazenda estabelece «que os tesoureiros, almoxarifes, recebedores e 

quantos tenham a seu cargo receber as rendas e direitos reais, não vendam, nem troquem, nem 

por qualquer outra maneira se desfaçam de seus bens, nem sequer sejam fiadores de alguém 

enquanto conservarem o oficio régio, embora de tudo tenham prestado contas e hajam suas 

quitações. Enquanto forem oficiais de el-rei, sempre os seus bens deverão estar sujeitos à 

fazenda real. Nem sequer os poderão dar em casamento a seus filhos ou a qualquer outra 

pessoa, nem ficarem sempre obrigados a qualquer dívida que porventura não tenham solvido». 

Trabalhando com os dois oficiais mencionados anteriormente, «os escrivães tinham a 

sea cargo registar nos livros de receita e despesas organizados para o efeito, todas as verbas 

recebidas por uns e por outros, e lavrar o documento comprovativo das quantias gastas ou 

transferidas de uma pessoa para outra». Sempre que era nomeado numa localidade um sacador 

ou um recebedor era de imediato escolhido um escrivão. No «regimento para os almoxarifes e 

recebedores, se manda que estes, logo no princípio do ano, requeiram aos escrivães das sisas, 

rendas e direitos de cada lugar, que façam seus livros e neles escrevam todas as verbas 

provenientes dessas rendas. Os escrivães, todos os dias úteis, deverão ir á casa da tabula da 

arrecadação, pela manhã e depois de jantar; cada um deles terá uma arca de duas fechaduras, 

em que se guardarão os livros, da qual o escrivão terá uma chave e o recebedor outra. Este 

estará sempre na tabula com o escrivão, de modo que nada receba, salvo na sua presença, para 

se saber a quantos as rendas montam e nada se poder sonegar». "" 
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A presença do escrivão torna-se uma necessidade. D. Manuel I manda-lhes apenas 

passar certificados «daquilo que por seus olhos lenham visto receber aos oficiais, sob pena de 

perderem as suas fazendas e serem degredados por toda a vida para a ilha de S. Tomé, bem 

como os funcionários que isso lhes mandarem fazer. Pretende o monarca, com esta medida, 

evitar as possíveis fraudes. Claro que o escrivão podia ser mais um elemento na feitura dessa 

fraude mas, em todo o caso, servia também como garantia de legalidade porque, com os 

certificados que passava, se tornava ele próprio o elemento legalizador das transacções, ficando 

assim com uma parte muito grande na responsabilidade dos actos praticados. Era em função dos 

seus escritos, e só deles, que os outros funcionários tinham de prestar contas da sua conduta ao 

numerário régio». 56 

Outro cargo era o de desagravador dos pedidos, bem necessário devido à «frequência 

com que os contribuintes se sentiam 'agravados '», podendo ser desempenhado pelo contador. 37 

Este oficial talvez não tivesse «plenos poderes para resolver todas as questões apresentadas. 

Segundo parece os vedores da fazenda poderiam desempenhar neste caso as funções de tribunal 

de última instância, como hoje diríamos, mas nada de concreto se pode afirmar. O rei também 

por vezes chamava a si esta missão, mas é bem notório que não poderia atender a todos, 

reservando-se por certo só para os casos mais graves ou envolvendo pessoas mais influentes». 

Por fim surgem os requeredores e os requeredores-mores. «Quais seriam as funções 

desempenhadas por estes funcionários, não conseguimos averiguar. Nos capítulos gerais 

apresentados ás cortes reunidas em Lisboa em 1428, queixam-se os procuradores concelhios de 

que são agravados pelos requeredores dos pedidos, porque no aquantiamento de seus bens lhes 

avaliam pão, farinha, cebolas e outras coisas de pouco valor, assim como cavalos e armas, o que 

é contra as ordenações estabelecidas. Seriam então o mesmo que avaliadores. Mas em 1436, 

ordena D. Duarte a Bartolomeu Gomes, encarregado de fazer tirar em Lisboa o donativo 

oferecido nesta data, que ele faça logo tirar e arrecadar dos mouros, dois pedidos e manda-o 

constranger 'os ditos requeredores que o façam '. Que tirem eles, requeredores, o pedido? É isso, 

pelo menos, o que parece. Também numa carta de quitação a Gonçalo Eanes, almoxarife na 
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Guarda, o qual teve o cargo de aí receber certos dinheiros de pedidos, se fala nos 'ditos 

requeredores que tiraram o dito meo pidido '. Parece, deste modo, que exerceriam as funções de 

sacadores. Mas não eram a mesma coisa, pois no citado documento, e ainda noutros, se manda 

que eles, requeredores, nomeie, para as freguesias da comarca a seu cargo, os sacadores e 

escrivães que forem necessários».j9 

Muitas vezes, as pessoas encarregadas de desempenharem estes cargos eram «oficiais 

régios providos dos correspondentes cargos e, deste modo, continuariam a vencer os seus 

honorários e por certo qualquer coisa mais pelo acréscimo de trabalho». Os salários destes 

oficiais «eram fixados na altura da sua nomeação, ou ainda depois. Quando o Porto elegeu 

Afonso Vasques de Calvos para recebedor das 150.000 dobras oferecidas em 1460, ficou no 

mesmo momento determinado atribuírem-lhe por seu trabalho o salário que lhes parecesse 

razoável. Dependeria por certo da maior ou menor generosidade das pessoas encarregadas de o 

estipular e talvez também da qualidade da pessoa destinada a exercer o cargo. Numa época de 

diferenciação social como era a Idade Média, não é de modo algum inverosímil esta hipótese». 
60 

3.1.4. Aforamentos da Cidade do Porto 

Os aforamentos eram uma fonte de receita e uma forma de manter a cidade bem 

arranjada - pois nos contratos de arrendamento aparece por vezes como condição, para além da 

renda em numerário, reparar as casas existentes ou construir casas novas nos «chãos» - sem a 

Câmara ter qualquer despesa. 

A cidade do Porto é «um senhorio eclesiástico, instituído pela doação que, em 1120, D. 

Teresa fez ao bispo D. Hugo e seus sucessores do burgo do Porto cum omnibus redditibus et suis 
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adjacentiis, incluindo as igrejas de Redondela, Bosque, Castelo e Germalde, com todas as 

herdades reais sitas no couto e ainda diversas pesqueiras». 6! 

Devido às relações entre os membros da igreja do Porto, os moradores da cidade e os 

reis,ao longo do século XIV, «e em particular no reinado de D. Afonso IV, os bispos do Porto 

foram progressivamente espoliados da jurisdição sobre a cidade e o couto. Os juizes passaram a 

exercer as suas funções em nome e por autoridade do rei, ficando, assim, prostergado o 

privilégio episcopal de os escolher e confirmar; além disso, a casa do armazém da alfândega 

com outras adjacentes foram construídas por ordem do soberano dentro do couto, cujos limites 

eram intencionalmente deslocados para o Rio da Vila, em S. Nicolau, identificando, na 

perspectiva régia, com o Canal Maior invocado no foral de D. Teresa. Em consequência destes 

actos, esteve a cidade ferida de interdito durante várias décadas». 62 

Ao longo de um período de mais de um século, foi-se dando a constituição do 

património régio na cidade do Porto. «O primeiro grande título da constituição deste património 

reside nas casas construídas por iniciativa real, a começar, nos meados do séc. XIV. Em relação 

à Rua Nova, que D. João I mandou abrir e edificar, sabe-se que em 1395 já nela se trabalhava e 

até aos finais do terceiro quartel do século XV abundam as referências a casas que se haviam de 

fazer, já andavam em construção ou se deviam acabar. Entretanto, data de I de Maio de 1398 o 

prazo de uma casa das Cangostas feito, em três vidas, a Eernão Vasques». 63 

O monarca determinou que todos os moradores da cidade e seu termo deviam contribuir 

para a construção das casas da Rua Nova, medida que veio agravar ainda mais as condições de 

vida das populações, «numa época bem marcada pela recessão económico-demográfica, 

decorrente das fomes, pestes, guerras, maus anos agrícolas, etc., ocorridos na centúria de 

quatrocentos. Sem esquecermos os numerosos momentos de crise e carestias do século XV, pela 

sua especial gravidade, a título de exemplo, recordamos a de 1438-1440, que motivou a 

ordenação de saca de pão de todas as comarcas do reino para ocorrer ás necessidades da 
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capital e a concessão de privilégios a mercadores nacionais e estrangeiros que trouxessem pão e 

o que aparecia corria no mercado por alto preço, era duro demais». 64 

Devido a esta situação, os monarcas do século XV passaram a projectar a construção da 

Rua Nova e as casas de outras artérias da cidade de forma diferente. A prática mais corrente 

passou a ser a dos aforamentos a preços mais baixos. «Assim, muitas vezes, o rei aforava 

pardieiros situados no traçado da rua a construir para serem transformados em casas a 

expensas dos foreiros, não faltando os casos de dispensa total dos foros nos primeiros anos. 

Outras vezes, aforava 'térreos \ isto é, campos ou rossios sitos dentro dos limites urbanos, com a 

obrigação de ali serem implantadas, à custa dos foreiros, casas de pedra e carpintaria, idênticas 

às que mandara fazer na Rua Nova. Noutros casos, aforavam-se casas já existentes, que se 

encontravam degradadas, com a obrigação expressa de os foreiros procederem a reparações 

substanciais». 6S 

Luís Amaral e Luís Miguel Duarte consideram que estas «palavras que José Marques 

aplica à política de aforamento do rei no Porto traduzem no essencial a orientação camarária 

no período em referência. Onde se leu Rua Nova coloque-se Campo do Olival, e teremos 

explicadas as razões quer dos emprazamentos perpétuos e hereditários, quer das baixas rendas 

anuais. Obviamente não se vai construir uma casa num terreno de que apenas se tem um 

usufruto temporário - a questão é antiga e ainda era apaixonadamente discutida no século 

passado, quando muitos pensadores viam nos regimes de aforamento uma das origens do atraso 

do país. Acrescente-se a isto que o Cabido deixa perfeitamente claro que, findo o período do 

contrato, a propriedade emprazada regressa aposse dele 'com todas as duas benfeitoryas '». 66 

Verificaram-se interrupções na construção das casas, ficando algumas mesmo por 

terminar. «Com efeito, não faltam referências a condições postas pelos foreiros no acto de 

emprazamento exigindo que as casas sejam acabadas com tudo o necessário, à semelhança de 

outras da mesma rua, especificando concretamente: que sejam feitas escadas, sobrados, 

'taboados', isto é, repartimentos em madeira, cozinhas com seus fogareiros e chaminés, 
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armários e 'privadas '». Aconteciam por vezes acidentes inesperados que atrasavam ainda mais a 

construção das casas. Na semana do Pentecostes de 1474, moradores do Porto atearam fogo à 

casa de Rui Pereira «porque viam na sua permanência na cidade um atentado as suas liberdades 

e privilégios. Antes de 1497, um outro incêndio devorou igualmente umas casas da praça da 

Ribeira». Assim se compreende a demora na conclusão da Rua Nova, mais de setenta anos.67 

O património régio era administrado através da prática de aforamentos, segundo a 

legislação contida nas Ordenações Afonsinas. «Assim, nos casos de primeiro aforamento ou 

quando o foro ficava devoluto ao monarca, o título em causa era apregoado e confiado a quem 

mais desse, contanto que tivesse por onde responder pelo pagamento do foro e possibilidades de 

proceder às reparações e benfeitorias necessárias. Foi por isso que umas casas sitas na rua da 

Fonte Taurina, pelas quais, ao serem apregoadas, Nicolau Gonçalves oferecera cinquenta 

libras, foram emprazadas, e, 5 de Junho de 1467, a João Afonso de Arouca apenas por quarenta 

e cinco, uma vez que Nicolau Gonçalves não tinha possibilidade de pagar, como comprovava o 

facto de já ter morado nelas e as ter deixado ir à ruína. Fica assim bem claro que, por princípio, 

só era admitido como foreiro quem pudesse pagar». 6S 

Sobre o regime de aforamentos de casas, nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas está 

legislado que um mês antes do prazo acabar, «o senhorio devia perguntar ao inquilino se 

desejava continuar, o qual, por sua vez, tinha de responder dentro de três dias. Não respondendo 

era obrigado a ter as casas e a pagar o foro do ano seguinte. O senhorio só poderia proceder à 

desocupação do prédio por algum dos seguintes motivos: falta de pagamento na data estipulada, 

obras que se não pudessem fazer estando habitado, danificação, usos ilícitos ou desonestos e 

ainda sobrevindo a necessidade dele para si ou para familiares. No entanto, a ocupação 

directamente pelo senhorio só poderia ser feita se não houvesse resistência; de outro modo, a 

posse efectiva dever-lhe-ia ser conferida pelo alcaide da vila ou da localidade a que pertencia». 
69 

Em outras situações, «os inquilinos ou foreiros podiam vender, escambar ou doar os 

prazos, mas desde que entrou em vigor o direito de prelação ou preferência impunha-se a 
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consulta prévia ao senhorio se ele tanto por tanto queria o prazo. Em relação aos bens da 

Coroa, realizada que fosse a venda, escambo ou doação em condições legais, era necessário 

ainda alcançar a confirmação régia». Casos de viúvas e casais idosos, que por doença, falta de 

dinheiro ou outros motivos, pretendem vender os aforamentos por não poderem pagar o foro. 

«Nestes casos, os almoxarifes, normalmente, não levantavam óbices, embora, ás vezes, 

inquirissem sobre a pessoa do comprador e as possibilidades de pagamento do foro. Cumpridas 

estas formalidades, procedia-se à venda, que permitia ao vendedor receber uma quantia que 

momentaneamente lhe resolvia as dificuldades económicas em que se encontrava, impendendo 

sobre o novo foreiro ou arrendatário - segundo a situação anterior do título transaccionado - o 

pagamento do foro ou renda e diligenciar para conseguir a confirmação do acto jurídico 

realizado». 70 

Na vereação de 21 de Junho de 1500, Rodrigo Álvares disse que por necessitar de 

dinheiro «dava as ditas casas na forma em que lhe foram aforadas» a Pêro de Basto pelo preço 

de mil reais. ' Meses depois, na Câmara apareceram Vasco Afonso e Lopo Dias dizendo que 

pretendiam trocar entre si umas casas. 72 Em Dezembro do mesmo ano, Pedro Afonso de Aguiar 

renunciou ao prazo de umas casas nas mãos do juiz, oficiais e provedor, por estas não lhe serem 

mais necessárias, desde que fossem logo emprazadas a Pedro Afonso e à sua mulher Catarina 

Fernandes e a um filho ou filha de ambos. 73 No ano de 1504, Maria Anes, viúva, pediu 

autorização para vender metade do enxido a Bastião Rodrigues estalajadeiro.74 Todos os pedidos 

encima mencionados foram atendidos pela Câmara. 

Dos vinte e três contratos registados no reinado de D. Manuel I verifica-se uma 

tendência para o aforamento por duas e até três vidas. «Tal facto tem de ser interpretado em 

conexão com a realidade bem comprovada da frequente actualização dos foros nos reinados de 

D. João II e D. Manuel, à medida que se iam renovando, em flagrante contrastes com a 

estabilidade dos foros inerentes aos prazos perpétuos, predominantes nos reinados anteriores. 

No seu conjunto, estes sintomas denunciam a existência de um movimento de renovação na 
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administração económica do reino, aliás bem confirmado pelos tombos das capelas, confrarias, 

ordens, hospitais e até morgados que o Venturoso mandou elaborar em 1498 e pela cláusula 

sistematicamente expressa nos contratos de aforamentos de casas da Coroa ordenando a 

colocação das armas reais na fachada dos prédios como sinal de propriedade e lembrança para 

a cobrança dos foros: 'E que ponha nossas armas abertas empedra e pintadas no frontal delias 

(casas) sobre a porta das ditas casas pêra em todo tempo saber como a propriedade delias he 

nossa e ovemos por e/las de aver o dito foro '». 7j 

O foro tinha que ser baixo para os particulares se sentirem estimulados para construir ou 

reparar as casas pertencentes à Coroa; «além disso, no contexto das dificuldades económicas em 

que o século XV foi tão fértil, não era de esperar que houvesse renhida concorrência, quando 

casas ou outras propriedades andavam em pregão». 76 

Da feitura de um quadro sobre a «qualidade e distribuição dos foreiros inquilinos» das 

casas do rei e da Coroa, José Marques detectou «alguns aspectos de cariz social» e caracterizou 

«com certo rigor o ambiente das ruas da cidade do Porto em que elas estavam situadas. Assim, 

podemos afirmar que a Rua Nova ou Formosa, sensivelmente coincidente com a actual rua do 

Infante D. Henrique ou dos Ingleses, era o centro residencial preferido pela aristocracia e pelo 

corpo de funcionários da administração militar, económica e judicial da cidade, e ainda pelos 

mesteirais de maior projecção social, como é o caso dos ourives e mercadores. Na rua das 

Cangostas, caracterizada por diversificada presença de mesteirais, predominavam os peliteiros, 

sapateiros, carpinteiros, ferradores ... e 'molheres solteyras'. Finalmente, na rua de Vai de 

Pegas, de acordo com a documentação, pontificavam os tanoeiros, que também se encontravam 

noutras ruas». 7 

No período de 1500 a 1504, na Câmara do Porto foram realizados vinte emprazamentos, 

sendo onze em três vidas e nove prazos perpétuos, autorizando-se ainda a venda de dois 

aforamentos, segundo tudo indica também para sempre. Dois modelos da gestão municipal, a 

enfiteuse em três vidas, «- diz Armindo de Sousa a propósito dos prazos do Mosteiro de Santo 

Tirso - '... era a que melhor acautelava os interesses do mosteiro, evitando situações que 
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exigissem o recurso frequente aos tribunais como era o caso da sucessão nos prazos obtidos por 

compra, e impedindo a obliteração progressiva do domínio real da propriedade, como sucedia 

nas enfiteuses de pura geração. Os monges beneditinos, como aliás os proprietários eclesiásticos 

em geral, ciosos do património fundiário, utilizaram maciçamente aquele tipo de enfiteuse e 

raramente a de livre nomeação; nunca a depura geração '». 7H 

Segundo Maria Teresa Campos Rodrigues, a vereação de Lisboa «'... só podia emprazar 

as suas propriedades em vidas (geralmente em três vidas), necessitando da autoridade régia 

para as aforar para sempre'. No entanto, por carta régia datada de 7 de Março de 1467, D. 

Afonso V « 'autoriza o corpo municipal a aforar para sempre os campos e lugares baldios da 

cidade, pois muitas vezes, devido ao sistema habitual das três vidas, não se construíam aí casas 

porque a despesa não era compensada '». n 

O contrato dos aforamentos é elaborado segundo interesses diferentes pelos homens do 

Cabido e pela Câmara. Enquanto os clérigos procuram «rentabilizar ao máximo o seu 

património, aproveitando todas as possibilidades para actualizar as rendas, e evitando 

ciosamente o tal desaparecimento progressivo do seu direito de propriedade, com o habitual 

cortejo de conflitos e 'demandas' que ele implicava». Os homens da Câmara, como «não 

lucravam pessoal e directamente com a administração do património do burgo (pelo menos a 

este nível). Na mente destes homens-bons pesava um outro tipo de preocupações: decidir 'por 

bem eprol e proveito da dieta cidade e acrecentamento de suas Rendas '». 80 

Se os prazos em três vidas «favorecem uma maximização da renda e salvaguardam o 

domínio real da propriedade - o que os torna preferidos das instituições eclesiásticas e dos 

proprietários privados, são incompatíveis com políticas de urbanização ou renovação que a 

Coroa e os representantes dos municípios querem promover». S! Isto não quer dizer que nas 

propriedades do Cabido não haja benfeitorias. Registam-se casos de obrigatoriedade de construir 

ou reconstruir casas, «ou mais simplesmente de acrescentar a outra um andar». Se é uma 

propriedade rural, aparece a recomendação «para lavrar os campos e aproveitar ao máximo as 

culturas, recomendação que se ramifica em directivas mais concretas - reparar esta azenha de 
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mós, eixo e rodas, correger aquele moinho, aquele pombal, ou aquele lagar, aumentar os 

plantios, fazer cercas e valados, cuidar a vinha ou, o que é bastante sugestivo, 'mudá-la em pam ' 

se ela não se revelar rentável. Aqui e além o Cabido vai mais longe, e fixa prazos: dois anos 

para fazer esta casa ou para reconstruir aqueloutra destruída pelo fogo (com os mesmos dois 

sobrados que tinha, antes do desastre); deste S. João a um ano para fazer reparações numa 

Iiabitação; três anos para 'correger'uma vinha». As condições dos aforamentos camarários são 

menos variadas: «o enfiteuta tem geralmente que construir ou reparar casas, estatuindo-se para 

isso prazos diversos - dois, três, quatro, seis, nove, dez anos, e salvaguardando-se sempre as 

conveniências da cidade - não obstruir a rua pública, não encostar a casa à muralha, ou, 

fazendo-o, ter sempre presente que, em caso de necessidade, aquela pode ser demolida». 82 

Os prazos perpétuos da cidade permitem aos foreiros tempo para construir ou reparar e, 

mesmo quando estabelecem um prazo para as obras terminarem, de usufruírem das melhorias por 

eles introduzidas. «Devido ao regime de três vidas, e ao rigor com que o Cabido fiscaliza o 

cumprimento das cláusulas contratuais, aparecem-nos justificações de vários tipos para a 

vacatura das propriedades: em muitos casos esta vehfica-se por ausência ou morte pura e 

simples do for eiró que ocupava o prazo em terceira vida, ou que deixa viúva sem possibilidades 

de continuar a pagar a renda. Não raro o Cabido tem que expulsar um ocupante em situação 

irregular, ou um fore iro que violou de algum modo o combinado no contrato (...). Menos clara se 

nos apresenta a prática frequente de renúncia a um prazo em segunda ou terceira vidas para 

renovar esse vínculo de novo em três vidas». Para Luís Amaral e Luís Miguel Duarte, «pode 

tratar-se de uma forma de o nosso escrivão se furtar ao pagamento da lutuosa por um lado, e por 

outro de se sentir mais estavelmente ligado à propriedade emprazada, já que a podia transmitir 

ainda à esposa e a um filho ou filha, o que eventualmente ele poupasse com a lutuosa - se é que 

essa dispensa de pagamento existia de facto, o que não podemos comprovar - seria rapidamente 

perdida devido à actualização da renda» pelo Cabido. 83 

A maior parte dos foros da Câmara estavam vazios, «essa seria a situação da multidão 

de rossios, 'térreos ' e 'chaaos que jazem maninhos ' e que a cidade empraza para serem 

urbanizados. Renúncias ao contrato são muito raras. Sentenças e conflitos não parecem ocorrer 
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neste tipo de contratos. Inversamente o facto de serem perpétuos e hereditários origina um sem 

número de vendas, doações, divisões de prazos ou sub-emprazamenios». Os cónegos e regedores 

da cidade consagram esse direito ao foreiro, «(acordo que é fielmente traduzido na extrema 

semelhança dos formulários): em primeiro lugar as entidades outorgantes reservam-se o direito 

de prelação. Terão preferência sobre qualquer interessado na alienação do prazo, para o que 

lhes bastará igualar a oferta (ou dar 'tanto por tanto ', na linguagem dos documentos). Não o 

querendo a Câmara ou o Cabido o foreiro pode então 'dar, doar, escambar ou em algua outra 

guisa trasmudar ' a propriedade emprazada, com a condição de que o negócio não contemple 

pessoa de condição superior à dele. No fundo o que os outorgantes temem é a nobilitação da 

terra, pela sua ocupação por um fidalgo ou clérigo detentores de imunidades». 84 

Nenhuma das partes podia rescindir do contrato de aforamento: «a violação de qualquer 

cláusula não autoriza essa rescisão - o infractor deverá pagar uma multa à outra parte, mas 

mesmo que a não pague o contrato ficará firme e valedoiro '». Para concretizar mais esta 

decisão, no formulário dos prazos do Cabido vem ainda registado: « E que nom posades leixar as 

dietas casas e este emprazamento por ley nem hordenaçom do Regno que venha em contrairo '. 

Poderia dizer-se que os cónegos estão apenas a consagrar o princípio da não retroactividade 

das leis. E talvez mais do que isso: a igreja cria aqui de facto um regime de excepção, 

esclarecendo taxativamente que a relação económica e jurídica doravante iniciada tem 

prevalência sobre a lei geral do Reino». 85 

A entrega anual da renda combinada é o consagrar do contrato de aforamento. « Também 

aqui o Cabido se revela um gestor mais exigente: a pensão deve ser paga 'dentro em esta cidade 

em paz e em salvo '. Háforeiros que vêm de longe, as viagens não são seguras, aos perigos reais 

poderiam eventualmente somar-se desgraças inventadas para justificar atrasos ou faltas de 

pagamento. Com aquela especificação, os eclesiásticos 'lavam as mãos ' de qualquer percalço 

dos enfiteutas». Tanto nos aforamentos do Cabido como da cidade, o pagamento devia-se 

efectuar anualmente « per dia de Sa Miguel de Setembro ': referência temporal tipicamente 

agrícola, data de colheitas tardias que, significativamente, marca o ritmo de contratos urbanos. 

AMARAL, Luís Carlos c DUARTE, Luís Miguel - Prazos do Século e Prazos de Deus.... pp. 16 - 17. 
AMARAL, Luís Carlos e DUARTE, Luís Miguel - Prazos do Século e Prazos de Deus .... pp. 17 - 18. 



105 

Um aspecto permanece por esclarecer: em que casos o enfiteuta tem que efectuar o primeiro 

pagamento no ano da feitura do contrato, e em que casos inicia a prestação no ano seguinte». S6 

Os foros devidos ao Cabido eram mais elevados do que as rendas camarárias, porque 

«os vereadores tinham que recorrer a esta política de aforamentos a preços baixos para 

promover construções em determinadas zonas da cidade. Além disso, eles ocupavam 

temporariamente os seus cargos, e não lucravam directamente com o aumento das rendas. 

Contrária é a posição dos cónegos, que beneficiam pessoalmente de uma gestão rentável do 

património capitular. Os prazos em três vidas favorecem, pela sua própria natureza, uma 

actualização constante das rendas». 87 

A 2 de Novembro de 1500, quando Vasco Afonso e Lopo Dias aparecem na vereação 

para obterem autorização para trocarem entre si as casas que tinham aforadas, é notória a 

diferença entre as rendas do Cabido e da Câmara. Enquanto que do foro das casas pagavam à 

cidade 48 reais, ao Cabido da Sé tinham que dar 70 reais por ano.88 

Qualquer terreno ou casa que a Câmara pretende aforar tem que andar « em pregão pelas 

praças e ruas do burgo, por período que varia entre um a quatro meses». De forma a «evitar que 

o pregoeiro, apesar do juramento, se conluiasse com o interessado no prazo e não o publicitasse, 

o derradeiro pregão é lançado da janela do Paço da Relação para a rua, na presença dos 

magistrados municipais, e imediatamente antes do acto de emprazamento». Por vezes, a 

iniciativa de aforamento parte de um particular que nutre interesse por determinada propriedade 

camarária vazia ou abandonada. «Nestes casos, ele informa das suas pretensões o procurador da 

cidade, que manda pôr essa propriedade em pregão». 89 

Em 30 de Março de 1504, Fernando Afonso, pregoeiro da cidade, foi à Câmara dizer aos 

oficiais e escrivão que trouxera em pregão pela cidade um pedaço de «ressyo que esta no campo 

d' Olival! junto da cassa da cordoaria de Vasco Gonçallvez cordoeiro que esta mays junta da 

porta d' Olival o quall pedaço de ressyo esta pegado dieta cassa do dicto Vasco Gonçallvez 

cordoeiro descontra a cidade que he d'ancho cynco varos de midir e dous palmos de largo VII 

varos de midir em o quall ressyo posserom trinta reais». Os oficiais mandaram-lhe lançar pregão 
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na janela da Câmara, o que cumpriu. Todos ouviram «e logo per o dicto Vasco Gonçallvez 

cordoeiro que pressente eslava foy lançado no dicto pedaço de ressyo ja dicto corenta reais 

pidindo aos diclos oficiaees que lho rematassem». Como mais ninguém «lançava», aforaram-lhe 

o rossio pelo preço de quarenta reais que pagaria à cidade todos os anos para sempre, devendo 

fazer casas «e bemfeitohas e ussar delia de seu officio de cordoeiro e possa teer sua praça pêra 

o dicto seu officio asy como a lêem os outros cordoeiros junto delle». 90 

Quanto à iniciativa particular de aforamento, a 2 de Janeiro de 1501, Luís Anes, 

morador no Porto, disse que havia falado aos oficiais camarários sobre uns moinhos que queria 

fazer «detrás da rua dos Mercadores e andara em pregam per as ruas e praças da dieta cydade 

per Fernand' Afonso pregoeyro e nam avia quem em ello mais lancase que elle dicto Luys Annes 

que pos en todo pêra fazer duas moendas de moynhos detrás da dieta rua. Convém a saber: de 

hua ponte de pedra que esta detrás da dieta rua em ho rio da villa atee a sayda d' agoa que saee 

das tendas de Sam Domingos». Depois de verificarem que o pregoeiro havia cumprido a sua 

função, emprazaram «ho dicto rio da villa» a Luís Anes em três vidas, «com tall condiçam que 

elle faça as dietas moendas da dada deste prazo a doits annos primeiros vindeyros em os lugares 

lemitados. Convém a saber: da ponte de bayxo que esta detrás da dieta rua dos Mercadores atee 

a sayda d' agoa das de Sam Domingos como dicto he e nam embargando» as pessoas que 

queiram apanhar água do rio para os «enxidos». O juiz, vereadores e procurador consideraram 

que, por ser caro a construção e por ser em prol do povo haverem moinhos dentro da cidade, 

«lhes prazia e aviam por bem ho dicto Luys Annes e socesores averem de sua maquya por cada 

huum alqueire que em os dictos moynhos moer outra tanta maquya como am os da acenha d' 

arredor da dieta cydade». Luís Anes «se obrigou per sy e sua mother e pesoas depôs elles 

fazerem os ditos moynhos como dicto he sob obrigaçam de todos seus bees moves e rayz». 91 

Na sessão de 7 de Junho de 1504 fez-se o contrato de aforamento a João Afonso de um 

pedaço de ar do rio da vila, «duas braças craveiras dehante da sua cassa que esta a ponte de 

Sam Domingos que he fore ira a cidade por preço de cyncoenta reais que pagara em cada hum 

anno per dia de Sa Migell de Setembro e começara fazer a primeira paga per Sa Migell primeiro 
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da presente Era comtanto que o dicto Joham Afonso e seus erdeiros se concertem com as 

pessoas que no dicto ho da vila teem cassas e enxidos asy de hua parte como da outra». n 

Findas as formalidades contratuais, «é lido em voz alta pelo escrivão da Câmara e pelo 

escrivão do Cabido, os quais, depois de as partes darem o seu assentimento, lavrarão duas 

cartas iguais, uma para os outorgantes, outra para os foreiros - ambas em pergaminho». 93 Os 

foreiros levam «consigo um precioso pergaminho em que os dois tabeliães haviam 

cuidadosamente registado todos os pormenores do contrato: quem outorgou, quem são os 

concessionários, de que propriedade se trata, tempo de vigência do prazo, renda a pagar 

(espicificando a data e o local do pagamento), as responsabilidades de uma e outra parte, as 

multas para o caso de se registar uma infracção unilateral, e finalmente a enumeração das 

testemunhas e as inevitáveis assinaturas». 94 

E, ao contrário dos foreiros do Cabido, expressões «como 'corporal! apegaçom ', ou o 

facto de ele ser 'investido e encorporado na dieta posse ' parecem-nos indicar que, ao contrário 

dos enfiteutas do Cabido, os da Câmara se sentiam de facto como proprietários dos bens que 

tomavam de prazo, que se comportavam como tal, e que a linguagem dos documentos reflecte 

essa mesma realidade». 9í 
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3.2. Regulamentação das Actividades Económicas 

3.2.1. Pesos e Medidas 

Até ao fim do século XV fizeram-se tentativas para estabelecer no reino a igualdade dos 

pesos e medidas. « Vinham de tempos muito anteriores à monorchia grande numero dos nomes 

que se lhes davam em Portugal. Designação d' alguns a que se referem as posturas de Coimbra 

de 1145 e a lei de 1253. Os nomes dos pesos mencionados n ' essa lei são, com poucas excepções, 

os mesmos que se lêem ainda em documento especial do reinado d' Affonso V ou do seu 

successor. O marco de Colónia d' oito onças é expresso como peso legal da moeda em 1261. 

Igual peso em casos différentes se dá ao marco em 1278 a 1283, (...) Os pesos e medidas eram 

da jurisdicção do rei. A diversidade do valor e dos nomes existia mais nas medidas do que nos 
96 

pesos». 
Os reis tentaram resolver a confusão que havia com a desigualdade dos pesos e medidas 

existentes em todo o reino. «Muitos dos pesos e medidas então usados em Portugal, ressalvada a 

differençado seu valor, eram anteriores à monorchia, e os seus nomes estão indicando que na 

maior parte procediam da dominação dos Romanos ou dos Arabes. As posturas municipaes de 

Coimbra de 1145 referem-se ao arrátel, alqueire, libra, quintal e almude. A lei de 26 de 

Dezembro de 1253 menciona o marco ('marcha'), a onça ('uncia'), o quintal ('quintale'), a 

arroba ('arrova' ou 'arroba'), o arrátel ('arraial'), apedra ('petra de lana'). Medidas de peso 

não designa outras, e d' essas mesmas não diz o peso, senão o respeito do arrátel quando se 

usava para pesar cera. A libra apparece ahi representando apenas moeda de conta. Essas 

denominações, com excepção da pedra e accrescentando a libra, são também as dos pesos em 

uso no reinado d' Affonso V, ou de seu filho, e constavam então das seguintes fracções: quintal, 

4 arrobas; arroba, 16 libras; libra, 2 arráteis; arrátel, 1 marco e 6 onças, portanto 14 onças, 

BARROS, Henrique da Gama - História da Administração Pública em Portugal nos séculos XII a XV, t IV Lisboa. 1950 



109 

mais uma e meia do que o peso da cera referido na lei de 1253; marco, 8 onças; onça, 8 
97 

oitavas». 
No ano de 1278, «na relação da praia recebida pelo reposteiro mór do infante D. Diniz, 

e também d'aquillo que recebeu no anno seguinte havendo D. Diniz succedidojú a seu pai, vê-se 

que o marco continuava a ser de oito onças, porquanto a todas as peças se designa o peso por 

marcos e suas fracções, mas d' estas nunca o numero chega a oito onças. O mesmo se observa 

nas outras avaliações d'esté inventario em 1278, 1279, 1280 (?) e 1283; e igualmente em 1507, 

na avaliação da prata no inventário da infanta D. Beatriz, mãe de D. Manuel». 9S 

A diversidade verifíca-se mais nas medidas do que nos pesos. «O foral do Porto, 

concedido pelo bispo em 1123, mandava que a medida para a venda dos cereaes fosse a mesma 

em toda a villa; assim também a do vinho e a do sal». Aparece ainda nos forais outro facto, «e 

que apparece com frequência nos contratos d' emprazamento e n' outros, era a estipulação do 

uso exclusivo de medidas d' uma certa procedência, ou a distincção entre medida velha e 

medida nova». 

A lei de 26 de Dezembro de 1253 menciona os seguintes pesos: marco, onça, quintal, 

arroba, arrátel e pedra. O arrátel já se encontra «nas posturas municipaes de Coimbra de 1145; 

que em 1253, pelo menos quando se usava para medir cera, tinha o peso de doze onças e meia, e 

provavelmente o de quatorze no maior numero de casos, muito antes do ultimo quartel do século 

XV». Para além do arrátel de catorze onças, «usavam-se até o fim do reinado de D. João II pesos 

especiaes para diversas mercadorias. Assim, para a carne serviam os folforinhos, que D. Pedro I 

quis abolir mas deixou continuar a pedido das cortes de 1361». Havia-os também «para objectos 

de marcaria e de seda. O linho e a lã pesavam-se com medidas de pedra, e com estas já D. João 

1 tentara acabar, (...). Outros existiam de varias quantidades, como declara a carta régia de 10 

de Março de 1497». Em 1507, no inventário da infanta D. Beatriz, «mãe do rei D. Manuel, 

regista-se varias vezes por onças o peso de différentes objectos, taes como 'semente preta da 

índia em caixa - 26 onças '; 'sasenta onças de mirra '». m 
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Os múltiplos do arrátel aparecem com frequência. Das arrobas são muito os exemplos 

encontrados nos inventários e contas da Casa de D. Dinis (1278-1282) e no inventário da infanta 

D. Beatriz (1507). Quanto ao quintal, existem referências na lei de 1253, e «que no tempo cie D. 

Affonso Vo quintal constava de quatro arrobas, cada uma de dezeseis libras, e portanto sessenta 

e quatro libras. Nas cartas de quitação, relativas a gerências exercidas desde os últimos annos 

do século XV, e igualmente nas que não passam dos primeiros do século seguinte, é vulgar a 

designação de quintaes, arrobas ou arráteis». "" 

Os primeiros artigos sobre pesos e medidas foram apresentados na assembleia de 1352, 

em Lisboa. «D'esses artigos um queixa-se da maneira por que os mercadores medem os pannos 

de côr, porquanto o fazem pelos ourelos e não pelo festo, do que resulta receber de menos o 

comprador dois covados ou alnas. Adegava também que os negociantes mercavam esses pannos 

em logares onde as alnas e os covados eram grandes, e traziam-nos para terra onde as medidas 

eram mais pequenas. Requeria, pois, que as medidas dos pannos de côr fossem todas iguaes. Em 

resposta determina D. Affonso IV que no seu reino a medição d'essa mercadoria seja feita só 

pela alna, de que usam agora para tal effeito os mercadores de Lisboa e todos lhe pediram. Quer 

também que se meça pelo festo, e não pelo ourelo, extendendo-se sobre um taboleiro o panno 

dobrado, e servindo-se o mercador da alna e do giz, sem outras polegadas, diz o texto. A pena 

para o transgressor era, pela primeira vez, a perda da peça toda, duas partes para o concelho e 

o terço para o accusador. Reincidindo incorria na pena de falsario. Não sabemos, porém, 

attenta a immensa variedade da alna, qual era o padrão d'essa medida que os mercadores de 

Lisboa tinham adoptado em 1352, e cujo uso o soberano decretara então para todo o reino; mas, 

do que dizem as cortes e do que lhes responde D. Affonso, parece-nos inferir-se que os pannos de 

côr compravam-se fora do paiz por medidas maiores do que aquellas por que os vendia aos 

commer dantes de Lisboa quem fazia negocio da sua exportação para Portugal; e como era pela 

alna que vinham medidos esses panos, adoptou-se um determinado padrão que lhe 

correspondesse, o qual terá sido o antigo covado, mas igualado à alna então corrente em 

Lisboa. E dizemos o covado, não a vara, porque apesar do uso da alna ficar sendo obrigatório 
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em 1352 poucas vezes se encontra depois, e é por covados, como veremos logo, que se faz 

ordinariamente a medição dos pannos de car». m 

O covado e a vara são os principais tipos das medidas lineares. «Quanto ao uso da alna, 

já muito antes das cortes de 1352, em 1314 e 1316, se faz menção da ulna (evidentemente o 

mesmo que alna) em aforamentos d'uma corporação monástica. As posturas antigas d'Évora, 

que parece poderem alribuir-se ao ultimo quartel do século XIV, mencionando, entre outros, os 

vendedores de pannos de côr e de linho, referem-se a varas e alnas (allas), e suscitam a 

obrigação de serem mensalmente afiladas todas as medidas. O regimento da mesma cidade, que 

se julga ser de 1392 approximadamente foi feito por João Mendes, corregedor da corte no 

reinado de D. João I. para cohibir a falta d'execução de disposições antigas estabelece que os 

vendedores de pão, vinho, azeite, sal ou legumes, hajam as medidas referidas pela marca do 

concelho, e não por outra; e assim as alnas (allas) e varas de medir pannos de côr, de burel e de 

linho. O afilamento da vara ou da alna custava meio real. Num dos capítulos especiaes do 

concelho de Santarém nas cortes de Lisboa de 1410 há referencia, como vimos, a aidas. Depois 

encontramos ainda a alna em 1411 n 'um contracto com o município d'Évora». m 

As medidas lineares citadas na lei de 1253 são: «o covado ('cobilus'), a vara ('vara') e 

a braça ('brada '), mas nem se deduz da lei qual era o seu comprimento legal, nem que, em 

rigor, a applicação de cada uma das duas primeiras fosse especial para determinadas 

mercadorias. Covado de escarlata ingleza, flamenga, e de varias outras espécies de pannos 

extrangeiros; covado de burel; vara de burel, de bragal, de bom panno de linho, do melhor 

lentie '. Todavia para designar o burel e o bargal é mais frequente na lei a medida de vara». m 

Na medição de panos de linho e de outros de qualidade inferior, a vara empregava-se 

com mais frequência do que o covado. «Contudo ainda nos foraes dos séculos XII e XIII, 

declarando-se a pena imposta ao falsificador de medidas, faz-se menção do covado, e não há 

referencia a vara». "° Quanto aos inventários e contas da Casa de D. Dinis, «a do infante, 

relativamente a vestiaria, anno de 1278 (era de 1316), todas as peças de pannos são designadas 

por covados, e todas parecem de proveniência extrangeira». No foral da alfândega do Porto, de 
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1461, aparece a palavra covado empregue no tratamento de certos tecidos estrangeiros. «Pelo 

contrario, o regimento da alfandega de Lisboa de 1463, nas poucas vezes em que se reporta a 

medidas, menciona apenas as varas; mas tal menção só apparece nos casos especiaes que 

tratam de pannos vendidos por essa medida». m 

Os artigos das sisas de 1476, «legislando acerca dos varejos que os rendeiros e 

recebedores podem fazer quanto aos pannos, mandam que uma vez no anno sejam medidos por 

vara e covado aquelles que forem para medir, e os das peças inteiras sejam vistos a olho. O 

alvará de 22 de Novembro de 1498, occupando-se dos pannos de côr, determina que ninguém, 

natural ou extrangeiro, metta no reino, pelos portos seccos, pannos de lã de maior preço que 130 

reaes o covado ou vara, e o alvará repete depois muitas vezes a referencia a essas medidas». 107 

Nos finais do século XI e no primeiro ano do seguinte aparecem «exemplos em que o 

passal está expressamente equiparado ao covado. Mas, quando menos, no primeiro quartel do 

século XII ainda se usa d'ambas as medidas conjuntamente. É todavia por covados que, fazendo-

se composição judicial em 1270 sobre o uso de certas aguas aproveitadas por azenhas, se 

determina a medição dos canaes». m 

No século XV, em algumas terras, a vara de medir pano distinguia-se da outra, 

continuando-se a utilizar a vara e o covado na medição de terrenos. «Comquanto a confusão e 

desigualdade se extendessem nopaíz a toda a metrologia em geral, era muito principalmente nas 

medidas de capacidade que a desordem se manifestava. São essas medidas que offerecem maior 

diferença entre si, tanto de nome como de capacidade. A lei de 1253 refere-se unicamente ao 

alqueire (alqueire de mel; azeite, pane, trilicio) e a quarteiros de pane mediatos in senara 

mensuram de Sanctarena; mas existiam já então outras medidas» em elevado número. «A 

designação que a lei faz da medida de Santarém inculca, em relação a cereaes, ser ella reputada 

mais exacta do que as das outras terras». m 

Das medidas de capacidade, a teiga e o moio eram as que mais variavam. «O moio não 

estava no caso da teiga quanto à variedade de designações especiaes, que em muitas terras se 

accrescentavam, como vimos, ao nome d'esta medida; estava contudo em caso muito semelhante 
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quanto à differença da sua capacidade. Pela medida de Lisboa o moio constava em 1300 de 16 
alqueires». "n 

Para Viterbo, «citando o Tombo do Aro de Lamego feito em 1346, um moio de pão da 

medida de Lamego constava de 16 alqueires; e referindo-se ao testamento dum bispo de 

Lamego, de 1246, em que se legavam 95 moios (55 dos quaes se declara expressamente serem de 

pão), entende que eram alqueires, aliús o testador deixava mais de vinte mil alqueires em moios, 

o que de nenhuma sorte se pôde acreditar». !" Segundo o mesmo autor, «expondo que à quarta 

d'um alqueire chamam hoje quarto de pão, distingue nos antigos foraes entre quarta e quarteiro, 

e adverte que a quarta se referia ao moio e ao quarteiro do moio. Sendo este de 64 alqueires, 

chamavam quarteiro à sua quarta parte, 16 alqueires, e quarta era a quarta parte do quarteiro, 

4 alqueires». n 

Em 1459 continuava a ser pela medida de Santarém que se «recebia o trigo no celleiro 

do almoxarifado de Torres Novas; e três quarteiros de pão correspondiam a 48 alqueires. 

Portanto o moio era então a/u de 64 alqueires». m O moio era medida numérica e de conta, «e 

comprehendia alqueires e almudes. Assim, diziam moios de pão, de vinho, e d'azeite; alqueires e 

almudes de vinho, d'azeite e de pão». 1N 

No caso português, o uso de almudes e alqueires para medição de sólidos e de líquidos é 

muito remoto, «mas em relação ao azeite as provas que temos encontrado ascendem a época 

menos afastada, provavelmente pela razão, que já démos, de ser mais moderno o 

desenvolvimento d'esta cultura». lh Para a medição do vinho utilizava-se mais o almude do que 

o alqueire. No entanto no século XVI, nomeadamente até à reforma de 1575, era corrente o uso 

do alqueire para medir o azeite. 

Pelo menos em Évora utilizavam-se as fracções do alqueire: meio alqueire e quarta. «Ao 

meio alqueire correspondia talvez o alqueirinho de trigo, de que faz menção um emprazamento 

de Paço de Sousa em 1417». Pelo termo buzeos designa-se «certa medida, cujo uso, nos 

exemplos que conhecemos, se restringe só a cereaes, mas Viterbo diz, em geral, que era medida 
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de sólidos, e ainda no seu tempo se usava entre Douro e Minho. Accrescenta que no Livro Velho 

dos óbitos da sé portugalense, e n 'outros documentos antigos do Porto, se declara que o buzeno 

são dois alqueires e meio, mas hoje contém quatro alqueires justos da medida corrente». "6 

Segundo o que «se registou no Censual da sé do Porto, 12 buzeos, medidos pelo do 

celleiro portugalense, faziam um moio raso. Regulando-nos pois pelo Censual, vemos que 

algumas das medidas, de que serviam no celleiro da sé, eram maiores do que as d'igual nome 

que se usavam n 'outros celleiros, porquanto no de Gitim um moio raso fazia apenas três 

quarteiros da medida adoptada no celleiro da sé, e o mesmo acontecia com um moio d'aveia do 

mosteiro de Moreira». Como medidas inferiores ao moio existiam o puçal e o quarteiro. O puçal 

como medida de vinho é anterior à monarquia. «O quarteiro era principalmente medida de 

sólidos. Como já disse Viterbo, representava a quarta parte do moio». "7 

Nos forais aparecem frequentemente o sestario ou sesteiro, que corresponderão à sexta 

parte do moio. «Das fungas, designando medida de capacidade, restam muitas raras noticias, o 

que persuade ter sido pouco vulgar a existência de medida com esse nome até o fim do século 

XV». O cântaro aparece «mencionado nas posturas de Coimbra de 1145 (Cantarus), mas apenas 

para dizerem que o fabricante o há de vender por 1 dinheiro, que é também o preço que taxaram 

a dois almudes. Teria então o cântaro maior capacidade ahi do que o almude? Viterbo, 

argumentando com foraes reformados no reinado de D. Manuel, entende que o cântaro 

correspondia ao alqueire. O que nos parece é que até o fim do século XV usava-se poucas vezes 

d'essa medida, porquanto os exemplos não são vulgares; sabemos, comtudo, que se applicava ao 

vinho e ao azeite, mas ignoramos quanto ella comportava. Todavia a continuação do uso do 

cântaro desde os primeiros annos do século XVI, com quanto esta nomenclatura não appareça 

até nas reformas d'esse século, auctonza a suppol-o no período anterior mais em pratica do que 

inculca a falta d'exemplos d'esse (empo. No inventario da mãe do rei D. Manuel regista-se em 

1507 o pagamento de 160 reaes que eram devidos ao fornecedor dum cântaro de mel». A 

canada aparece nos aforamentos dados por congregações monásticas «não só com applicação ao 

vinho, e era o mais frequente, mas também a outras coisas, por exemplo a manteiga». "8 
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As oitavas correspondiam «não só a um determinado tributo que existia nalguns 

concelhos e ordinariamente pertencia ao rei, mas também à medida pela qual se haviam de 

vender as coisas sobre que recahia esse tributo, e até ao local onde ellas se vendiam. Neste 

ultimo sentido approximavam-se muito das fungas, se é que não se confundiam com ellas». ,I9 As 

inquirições de 1395 são menos incompletas no fornecimento de dados. «Em primeiro logar 

declaram pertencerem na Guarda as ochavas ao rei, quaes as coisas que só ahi se podem 

vender, e o tributo a que se acham sujeitas. Essas coisas eram: pão, sal, castanhas, nozes, 

linhaça, cal, e lodos os outros objectos, diz o inquérito, 'que se vendem per ochava e alqueire '». 

As infracções eram punidas «com a multa de trinta soldos. O tributo cobrava-se na seguinte 

proporção: do alqueire pagava-se uma garfa de mão; do almude, duas; de três alqueires, três; 

da ochava, uma colhar. Quatro garfas faziam uma colhar, e oito colhares um alqueire. Trinta e 

duas colhares faziam uma ochava, 'e dez e seis Colhares moio '. Neste ultimo ponto o texto 

precisa de commentaho. Se oito colhares faziam um alqueire, e trinta e duas colhares 

correspondiam a uma ochava, segue-se que a ochava tinha quatro alqueires». m Por vezes, em 

alguns textos, a palavra ochava é substituída por teiga. 

3.2.2. Uniformização dos Pesos e Medidas 

Em 10 de Março de 1497, D. Manuel I lançou uma provisão régia «para que a Cidade 

do Porto lhe enviasse 'huma pessoa para estar a tremynaçam dos pessos', (Doe. VIII, pág. 15) -

já há muito publicada por Mendo Trigoso, - é testemunha duma das muitas diligências que os 

Reis de Portugal foram obrigados afazer antes de conseguirem a uniformização» em todo o 

reino dos pesos e das medidas. «Da Memória de Sebastião Francisco de Mendo Trigozo, Sobre 

os Pesos e Medidas Portuguesas, e sobre a Introducção do Systema Metro-Decimal, vê-se que, 

embora nas Ordenações Afonsinas, levadas a cabo em 1446, se prescrevesse uma prática que, a 

ter sido executada, levaria em maior ou menor prazo à dita unificação, tal não se deu, devido à 
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reacção dos povos contras as medidas referidas». Nas Cortes de Elvas de 1361 foram 

tomadas outras resoluções. «Os Capítulos publicados pelo Visconde de Santarém dizem, por 

exemplo, que a pedido dos povos, El-Rei permitiu que voltassem a ser usados os arráteis 

folforinhos (folforinhos) para pesar as carnes, nas terras em que antes da proibição os usavam». 

Esses arráteis continuaram-se a empregar na segunda metade do séc. XV. m 

A 14 de Outubro de 1488, de Setúbal, «D. João II expediu uma Provisão mandando 

'que todos os pesos se igualassem daí em diante pelo Marco de Colónia». 12i Para Costa Lobo, 

« 'D. João II tentou igualar as medidas de capacidade, e, nos pesos, substituir o marco nacional 

pelo marco de Colónia '». m 

Na vereação de 29 de Julho de 1500, o escrivão Diogo Álvares deu a conhecer, aos 

vereadores e procurador, que Rui de Sousa, senhor de Sagres do conselho do rei e seu almotacé-

mor, «temfecto regimento sobre a ordenança que se ha de ter sobre os pesos e medidas». E 

manda todos os escrivães, «que ora he e aos que ao diante forem que treladem todo este 

regimento em a camará ou livros» no começo de cada ano «quando entrarem os oficyaees ho 

dicto escrivam lhe mostre». O regimento tem o seguinte conteúdo: nas cidades e vilas onde se 

costuma vender «a ver de peso teram padram de quyntal e meyo quyntal arroba e de meya 

arroba e quarto d'arroba e quatro arraies e dous arraies e huum arratell e meio arratell e mais 

treze onças pello meudo que sam huum arratell per que se de padram pêra pesar. 

Teram padram de peso de prata hua pilha de dezaseis marcos. 

Teram padram de peso d'ouro. Convém a saber: de nobre coroa e dobra de banda e de 

dobra valada e dobra cirtill e ducado e defrorim. 

Teram pesos de carne. Convém a saber: arroba e mea arroba e quarto d'arroba arratell 

mourisco e meio arrratell mourisco e quarto d'arratell mourisco e honde se costumam pesos 

folforinhos teram per semelhante e onde for necesareo teram quyntaees e meyos quyntaees os 

quae es pesos de carne ser am de XVI onças no arratell. 

Teram padram de linho. Convém a saber: hua pedra e mea pedra e quarto de pedra. 
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Teram padram de vara e cavado. 

Teram medidas de pam. Convém a saber: alqueire meio alqueire e quarta e oytava e 

meya oytava tendas de rasoyra e com rasoyra midirees a quall sera grosa e roliça. 

Teram medidas de vinho. Convém a saber: almode e meyo almode canada e mea 

canada quartilho e meyo quartilho. 

Teram medidas d'azeite. Convém a saber: alqueire meio alqueire e quarta d'alqueire e 

oytava e meya oytava e asy as medidas meudas segundo se costuma nos lagares». 

Estes padrões de pesos e medidas estarão numa arca do concelho, na Câmara, da qual 

apenas o procurador e o escrivão terão a chave. Os pesos e as medidas «pêra per elles serem 

concertados ho que lhe deve ser mandado que ho cumpram sob certa pena e teram marquas do 

concelho e os pesos e medidas que derem de seus lugares e termos sejam per marca do concelho 

e em a dieta arca teram duas marquas hua dos dictas pesos e outra das ditas medidas e os 

afiadores que os padrões que de fora forem per que am de dar regimenta a terra seram dadas 

outras das marquas com que marquem os diet os pesos e medidas que ao povoo derem e que se 

percam as ditas marquas que aos dietas afiadores forem dadas pellos que na dicta arqua 

estiverem com os dietas padroees se far am outras em tall guysa se fará que sempre hy aja hua 

certa marqua e as medidas do pam e vinho e azeyte seram de cobre». 

Nas vilas e lugares pequenos «teram padram de carne e de marcaria d'arroba pêra 

fundo coma dicto he porque menos nam devem ter. 

Teram mais padroees de pam e de vinho e azeyte e vara e cavado pella dieta ordenança 

pêro que menos nam devem ter. 

Teram pesos de pesar linho. Convém a saber: pedra meia pedra quarto de pedra. 

Teram maquya». 

Os indivíduos a seguir nomeados deverão ter os seguintes pesos: os carniceiros «teram 

arroba e mea arroba e quarto d'arroba e arrátel mourysquo e onde se costumam pesos 

folfurinhos teram per semelhante. Convém a saber: quatro anates dous arraies huum arratell 

meio arratell»; os «marceyros e espicyeyros teram estes pesos. Convém a saber: arratell e meyo 

arratell e quarto d'arratell e treze onças pella meudo que sam huum arratell»; os ourives «teram 

hua pilha de quatro marcos. Convém a saber: dous marcas na pilha e os dous em outros pesos 

meudas»; os «cyrieyros teram arroba e meia arroba quarto d'arroba dous anates huum arratell 
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meio arratell XIII onças pello meudo que sam huum arratell»; os que fazem candeias em sebo: 

«doits arraies que he hua livra e huum arralell e meio arratell»: os boticários: «dous arraies e 

huum arratell e meio arratell e quarto d'arratell e treze onças pello meudo que sam huum 

arratell e oyto oyíavas pello meudo que sam hua onça pêra com elle pesarem as mezinhas»; os 

tecelões de pano de linho: «pedra e meia pedra e quarto de pedra»; os picheleiros: «meia arroba 

e quarto d'arroba e seis arraies e quatro arraies e dous arraies e huum arratell e meio arratell 

outro arratell feci o em onças e oytavas»; os que vendem sabão a peso: «arroba e mea arroba e 

quarto d'arroba e seis arraies e quatro arraies e dous e huum arratell e meio arratell»; os que 

fazem bestas em aço: «oyto arraies e VI arraies e quatro arraies e dous arraies e huum arratell e 

meio arratell»; as tecedeiras de bicos: «oyto onças e VI onças hua onça e meia onça»; e por fim 

as fruteiras que vendem fruta a peso terão «dous anates huum arratell e meio arralell e quarto 

d'arratell». 

Terão outros pesos todos aqueles que comprarem, entregarem «e receberem sem 

embargo de aquy decraradamente nam serem esentos nem nomeados os quaees teram todos seus 

pesos marcados e afilados pellos padroees e marcas dos concelhos honde forem moradores e 

todollos pesos e medidas susodiclos seram afdadas em cada huum mes asy afilar e se pêra suas 

guardas quyserem certidam do afilador de lho senado per elle do tempo que sam afilados e nam 

os afilando em cada huum mes nem mostrando certidam em como foram afiladas encorreram em 

pena daqueles que tem pesos e medidas sem marquas posto que marcadas sejam e a dieta pena 

averam os que pesos e medidas tiverem mais ou menos dos que lhe forem ordenados e aquelle 

que afilador for e tiver carrego das dietas medidas e pesos e afiliar terá huum sina/l seu do quall 

asinara os pesos que por ell forem dados ao povo e marcados com a marqua do concelho e per 

semelhante terá outro sinall pêra poor em todallas medidas e esto se fará asy pêra senpre serem 

conhecydas os pesos e medidas por quall afilador foram afiladas em tall guy sa se fará todo em 

tempo que se achar em elles erro seja em conhecymento por quem for fedo e todolos que pesos e 

medidas lever em os teram escritos no livro da camará e asy no livro do escrivam d'almolaçaria 

sob certa pena e dos ditos pesos e medidas pêra padroees vos dictos oficyaees podees tomar 

aquelles que sentirdes que abastam pêra pouco ser regido e governado as quaees seram escritas 

no livro da camará quantos sam e de quanto peso e medida e cada huum em começo do anno se 
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carregaram em receyta sobre ho procurador do concelho pêra os entregar quando sayr e outro 

procurador entrar pêra serem escritos e carregados sobre elle como diet o he». 

Os padrões «seram entregues ao afilador que tiver carrego d'afilar os pesos e medidas 

os quaees em cada huum anno seram vistos pel/os veradores o procurador do concelho e com os 

que em a dieta estam de guysa que se nam faça em elles erro acynte nem por inorancea ante 

todo verdadeyramente como deve e vos dictos oficyaees que ora soees e que ao diante forem 

conprirees todo ho que este regimento he contheudo que nenhua cousa nam faleça e nam sendo 

asy cumprido per desfaiecymento voso cada huum de vos ditos oficyaees pagarees quynhentos 

reais per a arca da chancelaria tantas vezes quantas em ella errardes e nam cumprindo ho dicto 

escrivam ho que em este regimento lhe he mandado todalas penas em que encorreriam os dictos 

oficyaees o dicto escrivam as pagara todas outrosy todolos pesos que daquy em diante ouver 

nam tenham mais que hua ar gol la asy ho mandar ee s logo apregoar e mandar ees aos vosos 

afiadores que lho nam consintam e qual/quer que tiver peso que tenha mais que hua argolla 

ainda que seja verdadeiro encorreraa empena como se falso fose asy de direitos como de justiça 

o que por ello merecer outrosy serees avisados de mandardes apregoar que todolos almotaces 

em começo do seu mes provejam todalas medidas e pesos porque por quallquer erro que em 

cada huum dos pesos e medidas for achado pagaram cada huum dos ditos almotacees duzentos 

reais como he contheudo no regimento d'el rey nosso senhor e todolos pesos que ouverdes de ter 

sejam todos de ferro ou d'arame sem nenhuum chumbo nem estanho». 

O trigo, o centeio, a cevada, o milho e o sal devem-se «medir com rasoyra», o resto 

deve-se medir com «cugullo asy como farinha farellos e asy todolos legumes e quaeesquer 

outras cousas e per estas medydas novas e nam per outras nenhuas ho que logo mandarees 

apregoar e pêra se os ditos padroees de pesos e medidas fazerem ora de novo aos que as nam 

tem culhe dou espaço da feytura deste a dous meses sob as ditas penas nas quaees os ey por 

condenados se ho logo nam cumprirem». 125 Um ano depois, em 1501, o mesmo regimento volta 

a ser apresentado na vereação de 26 de Junho, ficando novamente registado no livro da Câmara. 
126 

'-5 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 3 - 6v. 
126 A.H.M.P.. Liv. 7. fols. 75v - 79v. 
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Noutra sessão, os oficiais voltaram a falar sobre as medidas (do pão, vinho e do azeite), 

sobre os que no Porto compravam e vendiam e sobre as varas. Era do conhecimento geral que 

continuavam-se a cometer muitos erros. Feita a ordenança do almotacé-mor, acordaram que 

todos os que comprassem na cidade deviam todos os meses afilar as medidas na casa do afilador, 

devendo este passar um alvará para que o pudessem mostrar aos almotacés quando estes fossem à 

cidade na sua visita mensal. Pelo alvará deviam pagar ao afilador um real e quem o não tivesse 

tinha que pagar, por cada vez que não o mostrasse aos almotacés, 20 reais de pena. Decidiram 

ainda aplicar a pena de 20 reais a qualquer taberneiro, taberneira ou azeiteiro que medisse sem 

funil. 127 

Para evitarem as falcatruas nas medições e pesagens, os presentes na sessão do dia 10 de 

Março de 1501 concordaram com a colocação de pesos à entrada de cada porta da cidade. 

Dois anos depois, apareceu na Câmara António de Pivoranda, cavaleiro do rei, e apresentou aos 

oficiais uns pesos «de quintal! de metall segundo se contem no regimento que com elles entregou 

dos quaes os dictos oficiaes se derompor entregues». 

D. Manuel I, no «trelado da carta dos pesos e regimento novo» de 28 de Maio de 1503, 

ordena que se mandem a todas as cidades, vilas e lugares do reino os regimentos dos oficiais «per 

que se am de reger e governar». Devendo-se de Janeiro do próximo ano (1504) em diante pesar 

pelos referidos pesos, ficando António de Pidoranda encarregue de ir à Comarca de Entre Douro 

e Minho para dar os pesos e regimentos nesses lugares. Logo que os pesos fossem dados, os 

oficiais deviam pôr muita diligência com todas as pessoas «que ouverem de teer pessos em esa 

villa e seus termos afinem e concertem seus pessos per eses novos». Se a partir de Janeiro de 

1504 continuarem a pesar pelos pesos velhos «encorreram na pena da ordenaçom». Os pesos e 

regimentos deviam ser pagos a António de Pidoranda «de quallquer dinheirro que nesse 

concelho ouver das rendas dele e seera aquele preço que lodo custou de que vos sera mostrado a 

conta no regimento que o dicto Antonio de Pidoranda leva». Se não houver dinheiro para se 

efectuar o pagamento, o rei dá autorização para o lançamento de uma taxa. 

127 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 15 - 15v. 
128 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 22. 
129 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 144v. 
130 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 145 - 145v. 
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Na vereação de 17 de Agosto de 1503, João Álvares, porteiro da Câmara da cidade do 

Porto, deu fé «que ele com Fernand' Afonso pregoeiro lançaram pregam per toda a cidade que 

todos o que os que ham de pessar por pessos per bem de seus officios os viessem concertar e 

afinar por ho padrom e pilha que ora el rei nosso senhor a esta cidade mandou e que todos 

pessem por pessos de XVI onças e nom tenham outros pessos desuayros. Convém a saber: de 

Janeiro em diante e assy se pos ho trellado do regimento dos pessos que cada huum he obrigado 

de teerper bem de seus ofícios na porta da rolaçom onde esteve bem huum mês». !31 

Em Fevereiro de 1504, António Lopes, carpinteiro e morador nas Aidas, compareceu na 

vereação dizendo que seu pai (Lopo Rodrigues), também carpinteiro, havia sido afinador das 

medidas de pão até falecer, «o fizera bem e verdadeiramente e sem apressam do povo e que elle 

Antonio Lopez ho faria asy como seu pay fizera e que lhe fora fecto agravo lhe nom seer dado o 

dicto oficio e carrego d'afynar por falicimento do diet o sey pay e se dera o dicto officio a Jorje 

Annes torneiro que atee gora servia». Os oficiais deram-lhe o cargo de afinador das medidas 

«per condiçom que elle faça e correga aa sua custa as mididas de sal e outras da cidade e lhe 

pagara em cada huum anno a dieta cidade cem reais e elle Antonio Lopez levara d'affinar cada 

hua midida dous reais e de a correger e concertar». Deram-lhe juramento para que use «do dicto 

officio bem e dereitamente e sem opressam do povoo despachando logo as pessoas que as dictas 

mididas trouverem». I32 

Dias depois, António Lopes, afinador das medidas de pão, foi à vereação pedir aos 

oficiais, pois tinha muito trabalho a concertar os almudes e as rasas de pão, que lhe ordenassem 

quanto é que podia levar pelos concertos. Mandaram-Ihe levar: «dos almudes VI reais e das 

rassas quatro reais aalem do alvará de como vaão afynados e diserom os dictos oficiaes que das 

mididas que elle hafmador nom marcar soomente concertar com os padroees nom levara se nom 

dous reais do alvará que ele der de como sam afinados e das outras mididas que elle possa a 

marcar e concertar levara de cada hua delas dous reais e mais nom e do alvará de como as finou 

dous reais e se mais levar» perderá o oficio. I33 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 22 lv. 
A.H.M.P., Liv. 7. fols. 168 - 168v. 
A.H.M.P., Liv. 7, fols. 168v - 169. 
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3.2.3. Outras Medidas 

As mulheres, designadas por regateiras e vendedeiras, dedicavam-se à venda de produtos 

maioritariamente alimentares: pão, peixe, carne, fruta, legumes, vinho, azeite, sal e outros. A 

padeira vendia o pão à porta de sua casa ou em locais específicos. «Mas outras vendedeiras 

podiam também comerciá-lo. Ambas, procurando obter os melhores lucros do seu mister, 

desrespeitavam os regulamentos camarários - vendiam o pão por preços superiores aos taxados; 

fugiam aos lugares delimitados para comércio. Como não aproveitar a rua por onde passavam 

as gentes, de ânimo festivo e bocas ávidas, que iam ver a procissão, ou os bairros ricos ou 

periféricos, de clientela certa?». !34 

Já em 1402 haviam sido tomadas medidas em relação «às medideiras que actuavam na 

feira em que se vendia e media o pão». O que acontecia era que as «medideiras levavam a mais 

do que aquilo que lhes era mandado, a saber: dez soldos de medir uma teiga de pão e cinco 

soldos de meia teiga ou alqueire. Para além da moeda, também levavam ou arrecadavam 

punhados do pão de cada teiga que mediam, (...)». Os presentes na vereação decidiram que não 

deviam existir mais de seis medideiras na feira. Quanto ao azeite, deliberaram que «o rendeiro 

das medidas, que o fosse pelos anos e tempos, no dizer do escrivão, não podia levar de cada 

carga que viesse de fora parte mais do que uma mesura ou pequena medida, sem dúvida 

correspondente à maquia; procederia de maneira igual em relação ao azeite que trouxessem os 

vizinhos da cidade para nela o venderem; e aquele que fizesse o contrário teria de pagar 

cinquenta libras da primeira vez, cem libras da segunda e à terceira vez seria preso». !35 

Qualquer uma destas regateiras e vendedeiras «iludiriam o cliente, pois 'peixeira que 

não mente, na bolsa o sente '. Misturavam o peixe de linha com o de rede, o peixe atrasado com o 

fresco, molhavam o pescado para lhe melhorar a aparência, vendiam mesmo peixe estragado, 

negociavam a olho. Ludibriavam igualmente as autoridades - compravam o pescado antes de 

chegar aos lugares onde devia ser almotaçado; vendiam-no pelas portas e não na praça pública; 

COELHO, Maria Helena da Cruz - A mulher e o trabalho nas cidades medievais portuguesas, in «Revista de História 
Económica e Social», 20, Maio-Agosto, 1987, p. 51. 

CRUZ, António - Aspectos da administração da cidade e termo do Porto nos princípios do século XV, in «Tempos e caminhos 
- Estudos de História», Porto, 1973, p. 103. 
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apresentavam custos superiores aos reais para que o seu ganho fosse maior ao ser taxado o 

preço. Sabiam especular. Guardavam por isso o bom peixe fresco em casa, não o trazendo ao 

açougue, para o vender mais caro a quem assim o podia pagar - mouros, judeus e clérigos, como 

refere uma fonte». I36 

O carniceiro era o principal negociante e vendedor da carne. Apesar da mulher neste 

negócio ter uma posição subalterna em relação ao homem, «parece competir-lhe, em grande 

parte, o abastecimento da fruta e dos produtos hortícolas. E a especialização na venda destes 

géneros é-nos atestada pelos nomes específicos de fruteiras e verceiras. Comércio rentável este 

dos legumes, hortaliças e frutas, que cada vez mais estão presentes na dieta alimentar dos 

citadinos. E o ganho é ainda maior quando se rouba no peso, quando a pior fruta se vende sob a 

capa de boa, quando se foge dos lugares fixos de venda e se procuram pontos estratégicos do 

comércio. Os oficiais vigiam e tentam punir lais faltas - exigem cestos à vista, impõem pesos e 

medidas controladoras. Mas as leis sucedem-se, provando a repetição dos erros». I3? 

As regateiras e vendedeiras também vendiam azeite, vinho, sal, lenha, carqueja, palha e 

até erva. No Porto existem referências «a caçoeiras que não deviam vender a erva em feixes ou 

molhos, pois diminuíam-lhes o tamanho e acresciam-lhes o preço». Por vezes, havia querelas 

entre as que vendiam os mesmos produtos em praça pública e lugares fixos, facto que levou a 

Câmara de Évora a determinar que se tirasse à sorte por um ano, no dia de S. João, o lugar de 

cada regateira na praça. As que tinham lojas próprias ou alugadas - taberneiras, tendeiras e 

merceeiras - viviam à parte desta disputa. «Estas duas últimas não vendiam só alimentos, ou mais 

ainda condimentos alimentares, mas também miudezas (linhos, fitas, etc.) para a confecção do 

vestuário - novo ramo comercial em que a mulher intervém, referindo-se ainda as fontes a 

adeleiras e trapeiras». ,3S 

Os presentes na reunião de 18 de Agosto de 1402 acordaram que as regateiras que 

vendessem na cidade peixe, carne, fruta e pão, deviam ser «casadas ou viúvas honestas, e não 

mulheres solteiras. Aquela que o fosse pagaria multas elevadas e chegava a incorrer na pena de 

cadeia: cem libras da primeira vez, duzentas da segunda, e, pela terceira vez, trezentas libras 

COELHO, Maria Helena da Cruz, Ibidem, p. 52. 
COELHO, Maria Helena da Cruz, Ibidem, pp. 53-54. 
COELHO, Maria Helena da Cruz, Ibidem, pp. 54-55. 
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mais oito dias de prisão». ' 9 Segundo as mesmas ordenações, «e nesse dia, ficou estabelecido 

que iodas as regateiras do pescado, das caças e carnes e do pão cozido, alvo e de sêmea, deviam 

ser inscritas no livro da vereação por mão do escrivão, ficando privada da liberdade de 

regatear, bem como sujeita à pena de cem libras para o concelho, aquela que o não fizesse». N0 

No ano de 1501, aparecem referências ao livro das regateiras nas actas de vereação. 

Assim temos os nomes de: Margarida Lopes, regateira do pescado, sobrinha de Maria Álvares; 

Catarina Álvares e Barbosa sua criada, moradora no Buraco; Aldonça Vasques, moradora no 

Buraco; Inês Eanes, moradora na Lada, viúva; Catarina Anes, mulher de André Pires, moradora 

na Praça; Maria Anes de Oliveira, moradora na Lada; Margarida Anes, moradora na Fonte da 

Urina; Catarina Afonso, moradora na Lada; Maria Dias, a vinagreira, moradora na Lada; Catarina 

Vasques, moradora no Souto, padeira; Isabel Anes, «mulher que fay» de Gonçalo Eanes, 

moradora no Souto; Isabel Dias, moradora à Ponte da Rata; Inês Gonçalves, mulher de Vasco 

Fernandes, e sua criada Águeda Fernandes, moradoras na Bainharia; a mulher de Pêro Álvares, 

morador acima da Cruz do Souto; Maria Anes de ponte, moradora na Praça; Isabel Pires, 

moradora em Miragaia; Maria Anes de Aveiro, moradora em Vila Nova; Branca Gil, moradora 

em Vila Nova; Catarina Gonçalves, moradora em Vila Nova; Joana Fernandes, mulher de Diogo 

Martins, moradora na Bainharia; e a mulher de Nicolau Anes, moradora em Vila Nova. 141 Para 

contadeiras de sardinha foram escolhidas: Inês Eanes Bretoa, Maria Fernandes, sua filha 

Margarida Pires e a filha da Carvalha. 142 

As regateiras acima nomeadas são mulheres casadas, viúvas ou solteiras, havendo uma 

relação de parentesco entre algumas - mãe e filha. As casadas parecem exercer a sua profissão, 

«no geral autónoma da de seus maridos». Todas as vendedeiras e regateiras casadas acima 

referidas, «não perdem a sua identidade - são nomeadas (salvo algumas excepções) pelo seu 

próprio nome, só depois se lhe seguindo o do cônjuge». 14i 

Já em 1401 se havia deliberado e «acordado que nenhum ourives ousasse vender, ou 

expor aporta, prata nenhuma que não fosse afinada e marcada com a marca do concelho. Para 

CRUZ, António - Aspectos da administração da cidade..., p. 104. 
CRUZ, António - Aspectos da administração da cidade p 113 

141A.H.M.P., Liv. 7, foi. 216v. 
142A.H.M.P.,Liv. 7, foi. 131. 

COELHO, Maria Helena da Cruz, Ibidem, p. 59. 
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o efeito, a marca ficava na mão do ourives Gonçalo Esteves, a quem logo deram juramento dos 

Evangelhos para servir, como afinador, bem e direitamente e sem malícia, marcando a prata que 

lhe aduzessem para afinar. Cumpre estabelecer esta resolução foi comunicada, na sessão de 4 de 

Janeiro do ano seguinte, a todos os ourives da cidade, assim cristãos como judeus». U4 

A 9 de Agosto de 1504 apareceram na vereação Antão Álvares e Álvaro Pires, ourives 

afinadores «que este anno presente sam d afanar a prata dos olivezes da dieta cidade». O 

procurador requereu «contra os dictos olivezes em como era verdade que a cidade dava os 

padroees e marcas pêra afinarem e marquarem asy toda prata lavrada como os padrões de 

cobre e pesos as varas e covados asy da cidade como de todo antre Doiro e Minho e Trail os-

Montes segundo regymento d'el rey nosso senhor dos quaees afinamentos e marcas elles levam 

certo dinheiro e seera boa soma e desto asy levom nom pagam a cidade nenhuum pensom no que 

a cidade e recebia perda pidindo em conclusom contra eles que os dictos olivizes pagasem cada 

hum ano pensom a dieta cidade». Antão Álvares e Álvaro Pires, como não estavam presentes 

todos os ourives da cidade, pediram aos oficiais que os mandassem chamar na primeira 

«rolaçom» para serem ouvidos e sobre isto se fazer justiça. «Este termo se asentou aqui por eso 

neste livro e vay asentado no livro do anno deVce VIIIoannos». N5 

Para o ano de 1500, António Rodrigues, picheleiro, foi «posto per marcador do 

estanho» da cidade do Porto. Deram-lhe juramento pelos Evangelhos para que «marque todos os 

pichees e bacyos e todas outras cousas de estanho per ho ensay da cidade e picheleyros de 

Lisboa» por um ano. I46 

Dois anos depois surgem referências ao «emsay que fay dado aos picheleyros onde 

lavrem seu estanho». Os oficiais deram aos picheleiros da cidade o «ensay epadramper onde os 

dictos picheleyros lavrasem e cada huum délies levou sua mostra marcada de sua marca pêra 

per ella lavrar asy de pichees como de pratees e na camará ficaram as pontas per que lhes fay 

dado ho ensay pêra em todo tempo se aver se lavram per elle e marcadas da marca da cydade de 

Lixboa e das marcas délies picheleyros. Convém a saber: Nuno Rodriguyz e Joham Ferrnandez e 

seu irmaão de Nuno Rodriguyz e Fernand' Alvarez ho que todos prometeram lavrar per o dicto 

CRUZ, António - Aspectos da administração da cidade pp 113-114 
145 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 200. 
,46A.H.M.P.,Liv. 7, foi. 74. 
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ensay sob as penas que el tall caso couber e mandaram a mim Diogo Alvarez escrivam da 

camará que ho escrevese aquy e ho escrevy». Quanto ao estanho, os picheleiros tinham que fazer 

o seguinte: «dos pichees que estem como estam por ser achado tam bom como de Lixboa e que 

quanto era aos bacyos que ora lavrados tinham que os dictos picheleyros os vendam d'oie a 

huum mes lhe nam sejam mais achados sob pena de mill mill reais cada huum sendo lhe mais 

achado e esto por ser huum graão menos que ho de Lixboa e d'aly por diante e asy todo ho 

estanho que ora lançarem pêra aver de lavrar seja pello ensay que ja tem que entam lhe foy 

dado». N7 

Os carniceiros pesavam e cortavam mal a carne, prejudicando os moradores da cidade 

do Porto. O ouvidor de Azurara apresentou na vereação aos presentes uma taça de «bestiaes 

velha que diserom que pesara X onças» que era de Gonçalo Rodrigo. A taça era fruto de uma 

penhora feita ao carniceiro «por cortar carne fora do regimento» e foi entregue a João de Paiva 

para que apregoasse e «arrematasse ao termo do dirreito», devendo Gonçalo Rodrigo ser citado 

para a arrematação. 148 

Os oficiais mandaram os carniceiros comparecer na vereação. No dia 1 de Julho de 1503 

estavam presentes: João Gonçalves, Diogo do Souto, Gonçalo Anes, João Pires e João Pires de 

Ávidos. Ao povo desagradava o facto de os carniceiros pesarem mal a carne, «e posto que hy 

estivesse balança do concelho e lhes era mandado que cada hum posesse carne na escapolla 

nom podia acabar de levar seu peso per inteiro». Os oficiais ordenaram-lhes «que daqui em 

diante como começarem de cortar cada huum carniceiro de huum pedaço de carne sem osso 

pêra se aver de entregar aos que a levasem mal pessadas e mais que paguem por cada pesso que 

for malpessado quatro reais e esto se entendera quando pessar menos meio arratell pêra cima e 

da quitaçom pagaram nada e do meio arratell pagar om dous reais». 149 

Dias depois, as queixas contra os carniceiros continuavam. Os carniceiros estavam 

habituados a pesar mal a carne, prejudicando o povo que «perecya e levavam menos carne do 

que devyam de levar por mail pesar e posto que a balança da cydade estee no açougue e ho que 

a guarda peça a carne que falece ao carniceyro que mail pesa lhe de da maor reposta e as vozes 

147 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 109v. 
148 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 138v. 
149 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 141 - 141v. 
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he a gente tanta que ho carniceyro nam ouve nem quer ouvyr». Para acabarem com estes casos, 

os oficiais ordenaram que junto da balança da cidade «em ho esteeo se ponham certas escapolas 

devisadas que se conheçam cada hua de cujo carniceyro he e os mesmos carniceyros ponham em 

cada escapolla sua de sua devysa huum pedaço de carne pêra que daly tome ho pesador a carne 

que a cada huum falecer e huum rooll em que cada huum cayr que seram dez reais por cada hua 

coyma e as dee em cada huum dia ao escrivam da camará pêra que as corregue sobre ho 

procurador da cydade e ho que cada dia nam der as penas que achar pagara cem reais pêra a 

cydade e cativos as quaees lhe nam seram quytes». m 

Na Câmara do Porto leram-se apontamentos que o procurador havia apresentado por 

escrito, onde dizia que os oficiais deviam mandar os carniceiros cortar a carne a 11 certis, «pois 

os pessos eram mais pequenos da carne do que era antes deste regimento novo». Quem o não 

cumprisse pagaria mil reais de pena «eper este respeito o carniceiro mais dous certis e do porco 

ao dicto respeito e estofoy dicto em pessoa de Diogo do Souto e Pedro Gonçallvez carniceiro». 
151 

A 3 de Agosto de 1504 o problema mantinha-se, achando-se que os carniceiros pesavam 

mal a carne por «lhe nom seer posta nenhuua pena». Deste modo, ficou acordado em vereação 

que, a partir desta data, «quallquer carniceiro que dee carne a que falecer meio arratell e hi pêra 

cima pagara por cada vez duzentos reais a metade per a cidade e cativos e outra pêra quem os 

acussar e os almotaces se trabalharom de saberem parte como os dictos carniceiros pessam e os 

que achar comphadidos que mail pessarom na maneira que dito he os faça a euxecuçom sob 

penna de os dictos allmotaces pagarem dous mill reais nom ho comprindo assy». 152 

Na venda de panos também se registavam situações menos correctas. Assim, em 1501 

«acordaram e ouveram por bem que daquy em diante ponham por acordo que por tirarem as 

falsidades da terra que os aljabebes em seus oficeos faziam em fazerem pelotes de Bretanha e 

doutros panos que encurtam e os fazem por molhar». Decidiram que os aljabebes não deviam 

fazer «mais pelotes de pano que encurte quallquer que achado for que os taees pelotes fazem os 

percam e lhe sejam queymados e maisjaçam na cadea oyto dias e somente deram lugar aos ditos 

150A.H.M.P.,Liv. 7, fols. 82-82v. 
151 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 163v -164. 
152 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 198v - 199. 
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aljabebes que façam pelotes de pano de Fraudes e de Castella que nam encurte e asy gyboees de 

fustam sarja veludo treze pelotes d Irlanda e outros nenhuuns nam posam fazer e esto acordaram 

153 
asy». 

À cidade do Porto costumavam vir ingleses e outros estrangeiros com panos, entre os 

quais traziam panos falsos. D. Manuel I mandou que os oficiais «tivessem carrego de em esto 

proveer e lhe deu pêra ysso aquela alçada e poder na maneira que o teem os oficiaes da cidade 

de Lixboa e fizesem dar a eixcuçom os panos falssos achassem». Acordaram «que tivesse 

carreguo e provesse todos hos panos que estrangeiros a esta cidade trouvessem pêra se nela 

venderem se sam boos e desemgravados e taees em que nom aja engano a Joham de Payva 

cidadaao da dicta cydade e com elle Gonçalo Rodriguis toscador». Deviam prestar atenção aos 

panos «que estrangeiros de fora trouverem pêra os nela venderem e sancinandos todos muito 

bem e achando eles allguuns panos fallssos e taees que a eles parcer que sam enganossos que 

logo os tomem aos que o trouverem e façam neles aquela eixcuçom que lhes parecer que se deve 

fazer». E quando fizessem os exames aos panos, o escrivão da Câmara devia estar sempre 

presente para descrever tudo o que se passou. O rei manda o alcaide, seus homens e porteiros da 

cidade que «quando quer que o dicto Joham de Payva lhos requerer pêra esta coussa cunprem 

seus mandados». 
Dois dias depois, a 4 de Março de 1504, na sessão camarária deliberaram sobre os que 

vendem linho e «fazem mudança no preço do dicto linho per bem dos pessos novos de dezasseys 

onças ho aratell como el rei nosso senhor manda e que todo ho pesso fose huum e asy fazem 

deferença no pessar do dicto linho porque allguuns pessam e dam a pedra por pesso de nove 

arraies por sayr a pedra dos pessos velhos que eram onze arratees e outros por mays e menos 

anates do que se segue dano ao povoo e receberiam engano se a esto se nom proveesse». Foi 

acordado «que todos aqueles que linho venderem vendam a pedra per onze arratees dos novos 

segundo ordenaçom e que quanto ao preço do dicto linho cada huum o poderá poer no preço que 

lhe bem parecer». O que o contrário fizer pagará 500 reais para a cidade e cativos. Tal decisão 

foi mandada apregoar por toda a cidade para ninguém alegar ignorância. 

153 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 86 - 86v. 
154 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 170v - 171. 
155 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 181v. 
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3.3. Medidas Preventivas para Evitar a Saída de Bens Indispensáveis à 

Alimentação 

O pão e o vinho estavam presentes a todas as refeições, «como alimentos base que eram 

da nutrição medieval». 156 Em certas alturas não era possível garantir o abastecimento destes 

produtos à cidade do Porto, apesar das rápidas medidas tomadas pela vereação para resolver o 

problema. «Em tais períodos, e nesse particular, eram afectadas também, quanto às incidências 

da carestia, outras localidades ou extensas regiões, donde resultava um excesso de procura, a 

todo o preço, do pouco arrecadado nas colheitas. Importava, dessa vez, como facilmente se pode 

intuir, evitar a fuga dos géneros indispensáveis à alimentação, procurando-se obter, em caso de 

disponibilidade, a troca de um ou outro por aqueles que escasseavam». 

3.3.1. Escassez do Pão 

Em 1402, os moradores do Porto já se queixavam à Câmara «de que não haviam nem 

podiam haver pão para os seus mantimentos e isto porque os regatões, que compravam o pão 

para regatar, o carregavam para Lisboa e outras partes». J Problema actual no século 

seguinte, continuou-se a apelar à intervenção dos oficiais para impedir a saída do pão para fora 

dos termos da cidade. 

Na vereação de 29 de Agosto de 1500 decretou-se que ninguém podia «tirar per mar 

nem per terra» pão. Medida tomada devido à noticia de que Pedro Cão havia levado para sua 

casa 400 alqueires de pão, havendo-o depois enviado na Segunda-feira, dia 24 do referido mês, 

para a Galiza. Pedro Cão foi chamado à Câmara para se apurar a vericidade destes factos. As 

perguntas dos oficiais disse nada saber do assunto, que não enviara pão nenhum para a Galiza e 

156 GONÇALVES, Ma-Acerca da Alimentação Medieval, sep. «Revista da Faculdade de Letras de Lisboa», 4 ' série, n.° 2, 1978, 
p. 445. 
157 CRUZ, António - Aspectos da administração da cidade e termo .... p. 196. 
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que o que tinha em sua casa era para consumo próprio, recusando-se depois a falar mais sobre o 

assunto. Os juizes e regedores mandaram o escrivão anotar esta decisão, ficando como prova de 
~ 159 

acusação. 

Um ano depois, acordaram em enviar alvarás e mandados aos ouvidores da Câmara do 

Porto para não consentirem a saída do pão dos termos da cidade. E que «os jurados e 

quadrilheiros sejam aajuramentados e ho thomem a quaeesquer pesoas que ho dicto pam 

quyserem levar e ho tragam a esta cydade pêra em ella se aver de vender e quallquer pesoa que 

nam descobrir aos dictos quadrilheyros ou jurados quem leva ho dicto pam ou carrega pêra ho 

levar pêra fora dos dictos termos pague mill reais pêra a cydade e cativos». 

A 18 de Maio de 1504, o tesoureiro da cidade, Diogo Afonso, deu a conhecer uma 

noticia sobre Nicolau Gonçalves, morador no Porto, acusado de ter levado para a Biscaia numa 

«harqua hua soma de treigo». Os oficiais mandaram o procurador informar-se do ocorrido 

através de testemunhas. Onze dias depois, Pedro Eanes disse ao escrivão não ter encontrado 

nenhuma, «e que ele procurador ja sobre ysso perguntara o que nom podia delo saber coussa 
, 161 

afguua». 

Os moleiros contribuíam também para o agravamento da falta de pão que sofriam os 

moradores do Porto. Os moleiros do redor da cidade falsificavam a moagem dos grãos dos 

cereais, que eram levados em sacos cheios para as suas azenhas e moinhos, entregando pouca 

quantidade de farinha aos proprietários dos cereais. De forma a não prejudicarem mais o povo, 

ficou decidido em vereação que «a cada porta da cydade princypallper honde se servem pêra as 

acenhas» se colocasse uma balança e pesos para se pesar todo o grão, devendo-se, depois da 

moagem, pesar também a farinha. Não podendo os moleiros moer nenhum saco sem o «verbete 

do pesador». 

Três anos depois, em 1504, devido a novas queixas dos moradores da cidade - «dos 

moleiros que levavom a seus moynhos os sacos e folies do graao bem cheos e que quando os 

tornavom com a farinha os traziam muito mingoados e falceados» - este assunto foi novamente 

CRUZ, António - Aspectos da administração da cidade e termo .... p. 102. 
A.H.M.P., Liv. 7, fols. 9 - 9v. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 84v. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 183v. 
A.H.M.P., Liv. 7, fols. 21-21v. 
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debatido em vereação. Os oficiais acordaram «que daqui em diante os dictos moleiros nom 

recebam sacos nem folie sem seer bem cheo de graao pêra os asy entregarem em farinha a seus 

donos e recebendo algum moleiro saco ou fole por encher seja obrigado a o dar cheo a seu dono 

e nom seer a recebido escussa alguua do dicto moleiro soomente pagra todo em cheeo», sob pena 

de pagar 500 reais sempre que o não cumprir. Mandaram ainda o escrivão passar mandos para os 

moleiros dos termos da cidade e apregoar esta decisão por todas as ruas do Porto, para depois 

ninguém alegar ignorância. 

Mas as queixas contra os moleiros não eram apenas devido às moagens. Na vereação de 

30 de Setembro de 1503, os oficiais discutiram o problema da carestia que he posta na venda dos 

farellos que» os moleiros vendiam a 8 reais o alqueire, preço praticado em nenhum outro lugar 

do reino. Tabelaram o preço de um alqueire de farelo em 6 reais e estipularam um multa de 200 

reais para quem não respeitasse este novo preço e para quem vendesse farelo para fora da cidade, 

«e que outros tantos pagaram os que comprarem e levarem». 

3.3.2. Vinhos Brancos e Vinhos Vermelhos 

O vinho fazia parte da dieta diária. Era necessário impedir a «saída dos vinhos trazidos 

para a cidade e destinados a serem nela vendidos, fixando-se também o seu preço e obrigando 

ao uso de medidas que fossem as do concelho, e só essas». 

D. Manuel I dirigiu uma carta régia à vereação, datada de 23 de Abril de 1501, onde 

dizia ter conhecimento do descontentamento dos povos da comarca, que estavam a ser 

prejudicados por não poderem carregar os vinhos vermelhos e «tirar fora de seus regnos» pela 

foz do Porto, Viana, Caminha, Vila do Conde e por outros portos da comarca de Entre Douro e 

Minho, Trás-os-Montes, Beiras e Estremadura. Povos que os também não podiam «carregar 

dentro da dieta cidade e lugares pêra os aver em d'allogar e vemder a marcantes outras pessoas 

A.H.M.P., Liv. 7, fols. 216v - 217. 
A.H.M.P.. Liv. 7, fols. 147 - 147v. 
CRUZ, António - Aspectos da administração da cidade e termo .... p. 102. 
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ante os costrangiam aver dellos atavernados nos barquos de maneira que pelas grandes 

despesas dosfectos e outros gastos que se fazem por bem da tardança aos tempos que sepoee em 

os venderem atavernados lhes convinha dar seus vinhos por menos preço e serem mays as custas 

que o principal! polio quail os leixavam antes perder do que se seguya muitos pobres homes 

receberem muyta perda em suas fazendas por nom a ver nas dietas comarquas outras novydades 

de que mays principalmente se soportem que de vinhos e as terras ficarem em bravyos e se 

despovoarem das gentes e a benfeitorias e ainda o trato e navegaçom dos marcantes da dieta 

cidade do Porto e logares das dietas comarquas nom se acrecentasem como se faria podendo se 

carregar» os vinhos vermelhos para fora do reino. O rei acaba autorizando os habitantes das 

referidas comarcas a carregarem os vinhos vermelhos «polia foz da dieta cidade do Porto e 

lugares per onde por bem tyverem», podendo também descarregar e alojá-los na cidade ou em 

qualquer outro lugar «pêra os dally carregarem ou venderem em grosso e traspasarem em outras 

pesoas pêra os caregarem e tirarem polias fozes da dieta cidade e lugares», como o faziam com 

os vinhos brancos. 

No mês seguinte, em vereação, foi apresentada nova carta do rei autorizando a saída 

pela foz do rio Douro e o alojamento dos vinhos vermelhos na cidade, «sem embargo de 

privilégios e liberdades que a dieta cidade sobre ello tinha». O corregedor e os oficiais, por esta 

medida ir contra um dos principais privilégios da cidade e por a carta ter sido «ávida» sem ter 

escutado a cidade, decidiram que na próxima Quarta-feira todos comparecessem na Câmara para 

resolverem o que fazer. 167 Com um elevado número de presenças, concluíram que D. Manuel I 

ao dar autorização a qualquer pessoa para carregar e armazenar os vinhos vermelhos, acabaria 

por fazer com que faltasse vinho na cidade e comarca. Escolheram Afonso Ferraz e Vasco 

Carneiro para irem à corte em representação da cidade informarem o rei da grande perda que o 

Porto sofreria com tal decisão. 

Segue-se uma lista dos que contribuíram monetariamente para a viagem de Afonso 

Ferraz e Vasco Carneiro. Os que emprestaram dinheiro foram os seguintes: 

A.H.M.P., Liv. 7, fols. 67v - 69. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 30v. 
A.H.M.P., Liv. 7, fols. 31 -32. 
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• Gomes Fernandes, de Casal de Avós 

• João Pais 

• João Barbosa, tabelião 

• Fernão Monteiro 

• Nuno Álvares, cidadão 

• Diogo Carneiro 

• Rodrigo Afonso, genro de João Pais 

• Luís Martins, da rua Chã 

• João Novais, escudeiro do bispo 

• Nicolau da Maia 

• Afonso Pais, boticário 

Os indivíduos abaixo nomeados ofereceram 

viagem à corte: 

Pêro Dias, comendador 

Bernardo Dias 

Pêro Vieira 

Diogo Lourenço, mestre 

Rodrigo Afonso Beleágua 

Pêro Gonçalves Privado 

João Baião 

Pedro Eanes do Cais 

Pedro Álvares, do pé das Aidas 

Pêro Gomes, escrivão 

Diogo Garcês, boticário 

Afonso Rodrigues, tabelião 

Gomes Pais 

João Sanches 

Gonçalo Reimão 

- 352 reais 

- 500 reais 

- 300 reais 

- 200 reais 

- 352 reais 

- 352 reais 

- 300 reais 

- 300 reais 

- 200 reais 

- 300 reais 

- 300 reais 

dinheiro para minimizar os custos da 

-100 reais 

- 100 reais 

-100 reais 

-100 reais 

-100 reais 

- 200 reais 

- 200 reais 

- 200 reais 

- 100 reais 

- 100 reais 

- 352 reais 

- 100 reais 

- 300 reais 

- 300 reais 

-100 reais 
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Gonçalo Vasques Pessoa - 200 reais 

João de Deus, de Miragaia - 50 reais 

João de Paiva -100 reais 

Afonso Tomé -100 reais 

Lopo Monteiro - 100 reais 

Gonçalo Pires, alcaide - 60 reais 

João Martins de Arenas - 80 reais 

João Martins Ferreira - 300 reais 

Álvaro Rodrigues de Coiros -100 reais 

Nicolau de Sousa -100 reais 

Diogo Afonso, portageiro - 100 reais 

João Gil -100 reais 

João Rodrigues do Souto, criado do bispo - 100 reais 

Pêro Vasques, mestre do «arriscado» -100 reais 

Álvaro Fernandes, escrivão - 60 reais 

Álvaro Anes de Cernache - 352 reais 

Estevão Álvaro -100 reais 

Diogo Dias, escrivão - 60 reais 

Jorge Gonçalves, ourives - 200 reais 

João de Bairros - 40 reais 

Gonçalo Álvares, «de cyma de villa» - 60 reais 

Egas Vasques, procurador da cidade - 300 reais 

Para esta viagem, os regedores da cidade pediram ainda dinheiro emprestado ao 

«recebedor dos direitos dos dinheiros de Ceyta que se tiraram pêra a demanda que he Joham 

Gonçallvez alfayate morador a ponte das Tavoas três mill reais de que tem conhecymento os 

quaees dinheiros que asy se deram e pediram emprestados com estes três mill todo Egas 

Vaasquezprocurador da dieta cydade em XVI dias de Julho de» 1501 a Vasco Carneiro. 

A.H.M.P., Liv. 7, fols. 35 - 36v. 
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Na vereação do dia 18 de Agosto, Vasco Carneiro disse que, juntamente com Afonso 

Ferraz, havia sido enviado à corte para pedir ao rei um mandado sobre os vinhos e a «metida 

delle na cydade e carregaçam pêra fora». Apresentou uma carta de D. Manuel I, «em que ha por 

bem a quyta que os rendeiros da alfandega fizeram a cydade da mea dizema do trigo que viese 

per mar a cydade». 

No mês seguinte, o procurador João de Paiva denunciou na vereação Fernando Afonso, 

morador à Porta Nova, e André Afonso, morador na Cordoaria, de terem trazido para a cidade 

«vinho vermelho de fora per mar», e de não terem pago a dizima «por a esta cidade teer por 

privillegio e meterom os ditos vinhos em loigeas e os vemdiam como lhes aprazia gozando de 

lodallas liberdades que soee de gomir os que a ella trazem os ditos vinhos». E, sem licença dos 

oficiais, voltaram a carregar o vinho que não venderam por mar. Querendo o procurador «em 

conclussom que os vinhos que asy eram carregados hos perdessem segundo he conthido em os 

privillegios e acordos da dita cidade». Todos «a hua voz» concordaram em dar «a eixecuçom 

que ell rey nosso senhor ora novamente fizera per que os vinhos vermelhos se caregem por que 

esto se nom entendese nem os vinhos que vierem de Riba de Doiro por os que vêem de mar de 

fora e nom pagam dizima se nom podem tornar a carregar nem levar fora da cidade». 

Estipularam ainda a penhora «a Fernand' Afonso por seis pipas e Andre Afonso doze pypas ou 

sua vali ia». 

Quando souberam que haviam sido penhorados, foram à vereação alegar que «tomarom 

a dieta cidade huum navio de vinhos e que a mayor parte deles venderom na cidade e por quanto 

os que ficar om lhes danar om como de fee to oje em dia tinham danados e por vender e asy por a 

este asejo viir mandado e determinaçom dei rey nosso senhor que todos podessem carregar os 

ditos vinhos pêra fora». Os oficiais resolveram absolvê-los, mas que nem eles nem outros tornem 

«a levar nehuns vinhos que de fora per mar trouverem sob as penas conthidas nos acordos». 

Devido à confusão que havia «no meter dos vinhos» na cidade, brancos ou vermelhos, 

em 1504, foi acordado em vereação que os mandados e alvarás sobre este assunto só deviam ser 

feitos pelo escrivão da Câmara. E «os que d'outra guissa se fizerem nom sejam vallossos e 

0 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 85v - 86. 
1 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 89 - 90. 
2 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 159. 
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encorreram em penna de perder o vinho como se os metesse sem licença dos oficiaes e o 

escripvam fará desto caneno dos alvarás que passar pêra ser elle se saber como cada huum 

recebeo seu vinho e o alvará sera asynado per cada huum dos dicios hoficiaees pêra dar 

juramento aos que os dictos vinhos meterem se sam de sua colheita e se saber os que há de 

pagar entrada e pêra nom se alegar inorancia ho mandarom apregoar per toda a dieta cidade». 
173 

Para o armazenamento ou transporte de vinho eram necessárias pipas. Numa única 

sessão, de 13 de Julho de 1504, fazem-se referências aos tanoeiros, mais precisamente a uma 

chamada de atenção sobre o processo de construção das mesmas. João Álvares, porteiro da 

Câmara, por mando dos oficiais «com Fernand' Afonso lançarom pregam pela dieta cidade em 

espiciall onde moram os tanoeiros que daqui em diante nom sejam tam ussados que façom fogo 

pêra correger e endereitar suas aduelas do sell posto diante o que outrossy nom levem fogo nos 

cavacos das aduellas pollo perigo de fogo de que dello se pode aquecer e qualquer que o 

contrairo fizer pagara duzentos reais per a cidade e cativos». m 

3.3.3. Carne 

A questão da carne era de igual importância, sendo necessário tomar medidas para que 

este produto nunca faltasse aos habitantes da cidade do Porto. Sendo vendida e guardada no 

açougue, a vereação deliberou que o último carniceiro que saísse do açougue e não fechasse a 

porta à chave teria de pagar, por cada vez que o não fizesse, 20 reais «pêra a cydade e cativos e a 

outra metade pêra quem os acusar e os carniceiros que foram discontentes». Eram eles: João 

Gonçalves e o seu irmão Pedro Eanes, Gonçalo Eanes e outros. Antão Gil fechou as portas por 

dentro com as trancas e uma mais pequena com a chave, pela qual saíram todos. I?3 

A.H.M.P., Liv. 7, fols. 174 - 174v. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 195. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 24v. 
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Os carniceiros foram mandados comparecer na Câmara, sendo acusados de «todo o sevo 

que tinham ho vendiam pêra fora e a cidade ficava sem elle». João Pires, ovilheiro, compareceu 

na sessão do dia 13 de Janeiro de 1504. Confirmou que tinha vendido certa quantia de sebo a um 

homem que o comprou e levou para fora da cidade, «seeriam obra de IIIc arrobas de que tinha 

ja recebido muitos cruzados de sinaall». Os oficiais proibiram-no de vender mais sebo para fora, 

sob pena de 10 cruzados, devendo-o apenas vender aos moradores da cidade «que ho am mester e 

diserom os dictos officiais que asy o mandavam aos outros carniceiros da cidade». m 

Apesar desta decisão, dias depois, Martins Gonçalves, morador em Vila do Conde, disse 

ter comprado no Porto, havia muitos dias, 200 arrobas de sebo, «por quanto dise que era 

obrigado ho levar a Lixboa pêra cousas de serviço dei rei e que ora elles oficiais lho 

embargavam lhes pidia que lho dessembargasem». I77 Os oficiais presentes em vereação 

decidiram que deviam ficar na cidade «cento arrobas e que as outras cento levase o dicta 

Martym Gonçallvez e bem asy por dizer Joham de Figueiró escripvam dos orfaos que ja desta 

cidade fora bem VIc arrobas per Lixboa». Mas as cem arrobas tinham que ficar na cidade para 

ser «remediada». 17S 

Os carniceiros não andavam a cumprir o regimento que o rei D. Manuel I havia feito 

sobre a obrigação de darem carne, sendo por isso novamente chamados à Câmara. A 9 de Março 

de 1504 responderam à chamada Diogo do Souto, João Pires ovilheiro, o seu irmão Pedro Eanes, 

Gonçalo Anes, Pedro Gonçalves e João Pires de Ávidos. Os carniceiros argumentaram que 

segundo o regimento «que se a de teer na compra dos dictos bois e diligencias que el rey nosso 

senhor manda que acerqua desto se tenha que eles carneiceiros nom se atrevem nem sam 

poderosos pêra se aveerem de obrigar nem poderem cunprir o contehudo no dicto regymento e 

polios dictos oficiaesfoy dicto que pois se nom queriam obrigar que se lançassem dos oficiaees e 

buscariam carniceiros obrigados e per elles foy dicto que atee esta coussa nom se aver de 

correger em maneira que elles dictos carniceiros se possam remediar em seus ofícios como 

possam viver em a tall opressam que eles nom querem ussar dos dictos ofícios sobre a quall 

coussa os dictos oficiaes falarom e pratiçarom a maneira que se onesto aja de ter pêra os dictos 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 163. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 215. 
A.H.M.P., Liv. 7, fols. 164v - 165. 
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carniceiros darem carne». Acordaram os oficiais «que sobre o que dicto he e asy sobre a 

ordenaçom que a estas comarquas veeo sobre os empastidos que traz grande dano ao povoo 

porque por respeito devom emprestar os carniceiros nom se podem remediar porque a mayor 

parte dos bois que conpram sam fiados e por caussa da dieta ordenaçom nom querem dos dictos 

carniceiros fiar de escrepverem d'el rei nosso senhor sobre o que dicto he e logo vistos os 

encovenientes que se regem por causa do dicto regimento sobre a conpra do gaado e sobre o 

ordenar do emprestido pêra que sobre todo el rey nosso senhor aja de proveer como se faça com 

menos opressam do povoo». 179 

O vereador João Martins Ferreira disse a Nuno de Gois, rendeiro da sisa da carne e do 

pão, «que ele e os outros oficiaees per muytas vezes mandarom que se obrigassem de dar carne 

aa dieta cidade como el rei nosso senhor mandava». Os carniceiros«no/w queriam obrigar peor 

respeito do regymento novo nem se atrevyam dar carne que elle ho noteficava asy a ele dicto 

rendeiro e que elle poderia cortar a dieta carne a que lhe bem viesse e comprisse a quall elle 

poderia cortar como el rey manda». l8° 

Um mês depois voltaram a ser chamados. Os oficiais disseram que já haviam requerido a 

sua presença muitas vezes, devido à obrigação de darem carne «e ussasem de seus hofficios». 

Caso os carniceiros não o quisessem fazer «os lançariam fora da cidade e no usariam mays dos 

officios». Os carniceiros defenderam-se dizendo que «se nom atreviam de matar nenhuuns bois 

por caussa da ordenaçom nova que el rey mandara e que nom tinham dinheirro pêra comprar 

hum soo boy». 1S1 

Na vereação de 6 de Julho de 1504, os oficiais disseram que já por diversas vezes haviam 

requerido ao rendeiro da carne que cortasse carne em abastança e desse de comer ao povo pelo 

preço que o rei havia ordenado «e se concerte com os carniceiros que dem carne», sendo a 

última vez que o pediam. Os carniceiros - Pedro Gonçalves, João Pires de Ávidos - disseram que 

já haviam requerido, e voltavam a requerer novamente, ao rendeiro «que lhe faça suas avenças 

onestas como el rei noso senhor manda e por mais abastança a servir a cidade a elles aprazia de 

se obrigarem matarem na dieta cidade quinhentos bois posto que estavam no meo do ano o que 

179 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 171v- 172. 
180A.H.M.P.,Liv. 7, foi. 212v. 
181 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 178v. 



139 

nunca foy nem carniceiros fizerom soomente por darem de comer aos moradores da dieta cidade 

e eles usarem de seus ofícios como atee qui fizerom e o dicto Nuno de Goees ho nom quer fazer e 

os dos carniceiros protestarom elles hirem buscar suas vidas e cortarem honde lhes bem viesse 

dizendo os diclos carniceiros que cortando eles os dictos Ve bois pagarem a cyncoenta reais por 

cabeça como sempre foy de custume e que elles carniceiros viram per escripto mais 

compridamente e pidirom pêra suas gardas hua carta testemunhavel e os dictos oficiaes lha 

mandarom dar e esto se pasou em pessoa do dicto Nuno de Goes». m 

No mesmo dia, Diogo Brandão, Nuno de Gois (rendeiro da carne) e os carniceiros foram à 

Câmara. O corregedor e os oficiais mandaram o rendeiro entender-se com os carniceiros sobre 

esta questão. Os carniceiros obrigaram-se de dar e cortar na cidade no referido ano 500 bois, 

«por os quaees elles pagarom suas avenças. Convém a saber: cyncoenta reais por cabeça dos 

bois e das vacas a trinta e do gado meudo a V reais por carneero e por cabra e crestam três 

cada cabeça e de cabritos dous reais». Os presentes na sessão disseram «que nom cortando os 

dictos carniceiros mais destes quinhentos bois a que se asy obrigarom eles se obrigavam a 

pagarem a sissa de cem bois que farom a copea de seyscentos bois pêra ajuda do dicto rendeiro 

e seendo casso que os dictos carniceiros cortem mais dos dictos V c bois o que mais cortarem 

fará pola obrigaçom da cidade e a cidade nom ser obrigada soomente o que falecer dos V c 

bois». Os oficiais finalizaram dizendo que se algum carniceiro «fartar allguuns bois da dieta 

copea dos V c bois que elles fiquem obrigados a sysa dos cento bois e acordarom asy». Se 

«cortarem mais dos VIc bois pagarom a sysa polios preços» já mencionados anteriormente. m 

A 30 de Dezembro de 1504, Rodrigo Martins, lavrador numa aldeia do julgado de Faria -

termo da vila de Barcelos - apresentou em vereação uma carta de vizinhança dos oficiais da 

referida vila, «pêra quall se mostrava levar do termo da dieta vila XXX cabeças de boys pêra os 

levar a cidade de Lixboa segundo era obrigado». Os oficiais e cidadãos presentes, como sabiam 

que a cidade tinha pouca carne, «lhe rogavom que quisesse leixar alguns bois e os cortar por o 

A.H.M.P., Liv. 7, fols. 191 - 191v. 
A.H.M.P., Liv. 7, fols. 192- 193. 
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preço da cidade e receber seu dinheiro e se fase com os outros pêra Lixboa». Rodrigo Martins 

concordou em deixar alguns bois para consumo da cidade do Porto, mais precisamente quatro.184 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 216. 
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4.1. Obras Públicas 

As obras públicas constituíam uma das preocupações dos oficiais camarários. Era 

necessário manter a cidade limpa, bem arranjada e com tudo o necessário ao bem-estar da 

população. No período de 1500-1504, nas actas de vereações aparecem referências ao arranjo das 

calçadas, fontes e chafarizes, muros, canais e da praça da cidade, e às ordens de D. Manuel I para 

se fazer um novo hospital na cidade do Porto. 

As calçadas eram normalmente «sujas e insalubres, incómodas e pouco arejadas». l A 

pavimentação das ruas tornava-se numa grande despesa para as câmaras, que apelavam 

frequentemente à contribuição dos moradores para ajudarem na despesa. «Mas as calçadas 

deter wravam-se com bastante facilidade. Construídas, em regra, por pessoas pouco competentes 

e nem sempre com bons materiais, os próprios condicionalismos das urbes medievais, 

apressavam o seu desgaste. A configuração das cidades portuguesas, alcandoradas no cimo de 

um monte, por vezes íngreme, como, aliás, é o caso do Porto, mas escorregando depois encosta 

abaixo, determinou ruas muito declivosas e difíceis; apesar da sua inclinação, a maneira como 

se delineavam, estreitas, tortuosas e seu plano definido, dificultava o correcto escoamento das 

águas das chuvas e, pior ainda, das residuais, dificuldade agravada pelos montes de lixo que, em 

todos os aglomerados urbanos da época, atulhavam as ruas; a passagem dos transeuntes, dos 

animais, principalmente dos veículos, rapidamente esboroavam a calçada, criando-lhe múltiplas 

falhas». 2 

Na vereação do dia 29 de Janeiro de 1502 falaram sobre o regimento das pontes, calçadas 

e caminhos do julgado da Maia, «em que Gomez Annes ouvidor que foy ho anno passado do 

dicto jullgado entendya e tinha carrego por ho assy mandar o corregedor». O corregedor 

ordenara «que o dicto Gomez Eannes nom entendese mays este negocio e que per os rejedores e 

cidadaaos da dieta cidade fose emlegido» outro cidadão para o substituir. Escolheram João 

Baião porque era «pessoa que fará muy bem a serviço de Deus e honrra desta cidade e descansso 

1 GONÇALVES, Iria - As Finanças Municipais do Porto, na segunda metade do século XV, Porto, 1987 [col «Documentos e 
Memórias para a História do Porto», 45], p. 87. 
2 GONÇALVES, Iria - As Finanças Municipais .... pp. 88 - 89. 
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dos moradores do dicto jullgado ao quail Joham Bayom derom seu poder pêra fazer vir podia 

asypera a quaeesquer pontes e calçadas e caminhos que lho parecer necesano» recrutar homens 

para as obras e pedir aos moradores do julgado da Maia o dinheiro necessário ao pagamento dos 

oficiais e pedreiros.3 

Com o passar dos anos e séculos, ruas que eram espaçosas passaram a ser consideradas 

estreitas, sendo necessário proceder ao seu alargamento. Foi o que D. Manuel I mandou fazer, em 

1502, quando mandou «demolir algumas casas situadas em ruas que davam acesso aos paços 

reais e à Sé, consideradas já muito estreitas, pelo menos em alguns troços. Também por isso foi 

suprimida a porta do Ferro, na cerca moura, ao tempo já inútil e, pelo contrário, tornada um 

obstáculo». 

A Câmara tinha também a obrigação de cuidar das fontes e chafarizes do concelho. O 

fornecimento de água à cidade era um assunto importante para todos os moradores, não podendo 

os oficiais ficarem indiferentes a esta questão. «Nas péssimas condições de higiene em que as 

urbes medievais viviam, as falhas no quase sempre precário sistema de água aos moradores, 

podia ter consequências desastrosas. Por isso, a edilidade e vizinhos tinham de colaborar para 

manter em correcto funcionamento a rede existente». 5 

Na sessão camarária do dia 22 de Julho de 1501 decidiram que Pedro Afonso, morador no 

chafariz da Rua Nova, ficaria encarregue dos chafarizes dessa rua, «asy o debayxo como ho de 

cyma», devendo-os reparar naquilo que precisassem. Tinha ainda de fazer «vur agoa aos ditos 

chafarizes e quatro vezes no anno os almpe e tenha linpos e repayrados que per parte algua se 

nam vazem a sua propea custa e despesa e pêra ysto lhe ordenaram de dar em cada huum ano 

mill reais das rendas da dieta cydade por seu trabalho e despesa». Tarefa que devia 

desempenhar «per todo senpre enquanto ho dicto Pedro Afonso ho poder fazer». 6 

No mesmo ano, D. Manuel I manda Rui Gonçalves Maracote ir «a Riba Doyro e se 

enforme dos canaees que hy ha e do dano quefasem e perda de nam corresem os mantimentos a 

dieta cydade e cujos eram os canaees e que pose tinham», devendo toda esta informação ser-lhe 

^ Arquivo Histórico Municipal do Porto, Livro de Vereações, n.° 7 (1500-1504), fols. 101 - 101 v 
GONÇALVES, Iria - Posturas Municipais e Vida Urbana na Baixa Idade Média: o exemplo de Lisboa sep «Actas das 

Jornadas sobre o Município da Península Ibérica (Sécs XII a XIX)», Santo Tirso. 198 8, p. 296 
GONÇALVES, Iria- AsFinanç as Municipais, p 86 

6A.H.M.P.,Liv. 7, fols. 82v-83. 
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enviada. O corregedor achou melhor escolher um cidadão «que bem soubese a terra e ho trato 

dos dictos canaees» para ir com ele. Foi escolhido Lopo Rebelo. 7 

O vereador Álvaro Domingues falou à vereação, no dia 16 de Março de 1502, sobre o 

«que pasara com el rei nosso senhor sobre os canaees de Riba de Doyro com a enquençam e 

pustura delks», pois havia sido enviado à corte para tratar deste assunto. Disse que D. Manuel I 

determinara «que sobre ello se fose fazer ainda hua diligencea», enviando uma carta aos oficiais 

explicando o que pretendia. Na carta régia menciona que viu os autos apresentados por Álvaro 

Domingues, mas apesar de os ter bem visto «cunpre pêra finall despacho fazer en se alguns 

isames la na terra». O corregedor Rui Gonçalves, Vasco Carneiro e João Martins Ferreira 

deviam de imediato dar despacho a esta ordem porque se «se algua cousa se ouver de fazer seja 

neste Veraão». 8 

D. João II mandara reparar os muros de algumas vilas, entre as quais Valença do Minho. 

Seguindo esta acção de seu primo, em 1501, D. Manuel I escreveu uma carta sobre «a mercê da 

terça» para o arranjo dos muros da cidade do Porto. Para as suas obras, mandou a cidade e 

lugares «comarquaaos que desem per a ajuda dos remayrados dictos muros ho dinheiro das 

terças das rendas do concelho da dicta cydade no quall dizem que receberam muito grande 

agravo por quanto a dieta cydade em nenhuum tempo dera a terça de suas rendas pêra nenhuas 

outras obras somente aquella vez pedindo nos por mercê que prouvese e ouvesemos por bem a 

mandarmos tornar a sua antiga pose e visto per nos seu requerimento e como a dieta cydade tem 

muito pouca renda e como a despende em cousas muy necesareas e em boos husos que a ella 

pertencem temos por bem e por lhe fazermos mercê nos praz de lhe fazermos graça e mercê do 

dinheiro das terças das rendas desa cydade que a vos pertencem e esto emquanto os 
governadores dela os despenderem». 9 

O procurador disse aos oficiais, na vereação do dia 11 de Maio de 1504, que já por 

diversas vezes pedira que mandassem limpar os muros, como o rei havia ordenado. Os oficiais 

responderam que haviam mandado vir homens para realizarem essa tarefa, «e que ora eram 

vyndos a dieta camará quatro ou cynco lavradores de Cedofeita e Samt Ildafonso que eles 

7 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 86. 
sA.H.M.P.,Liv. 7, fols. 103-103v. 
9A.H.M.P.,Liv. 7, foi. 87. 
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oficiaees ordenassem como se alinpasem os dictos muros». Decidiram que a limpeza devia-se 

iniciar na Sexta-feira dia 17 de Maio. Os lavradores concordaram em fazer o trabalho desde que 

fossem pagos, «e os dictos oficiaes diserom que como eles servissem sejam pagos». w 

No dia seguinte à data marcada para o início da limpeza, foi feito o «concerto com 

Rodrigo Alvarez taypeiro morador nesta cidade que elle allipa ho muro da cidade como el rei 

nosso senhor manda que se faça pêra o quail he mandarom logo dar por seu trabalho mill e 

quinhentos reais e lhe mandarom logo dar em parte de pago quinhentos reais e os mill reais 

tanto que tiver ho muro limpo». Rodrigo Álvares concordou e assinou «aqui per sua mão». " 

Em 1501 a vereação preocupou-se, numa das suas sessões, com a praça da cidade. 

Repararam que se havia começado a «fazer costamento que estam junto com casas que ora teem 

fectas Joham Annes Carneiro da coreiçom desta comarqua que estam parede e em meio com 

Joham Garces bolicairo que ja estavom fectas dantes hordenadas per o dicto senhor Joham 

Rodriguiz de Saa com os officiaes e rejadores da dieta cidade que aquelle tempo eram mando ho 

fazimento da dieta praça e conssyrando elles como as duas cassas dos dictos Joham Annes e 

Joham Garces que sam fectas em nobrecimento a dieta praça e por quanto jurou a par das dietas 

casas ficava huum pedaço de chaao da dieta cidade o qual/ ficando como desfazia e afeava 

muito a dieta praça». Para a praça ficar mais bonita, decidiram mandar fazer uma casa nesse 

terreno «sem embargo do embargo que. Convém a saber: Joham Afonso Moreira fazia ate 

acabarem as dietas duas casas. Convém a saber: a do dicto Joham Annes Carneiro e costamento 

que se ora começou de fazer porque acharom que nom fazia nelle nenhum noso nem 

empidimento nem a outra pessoa». n Três anos depois aparecem referências em outra acta 

camarária às obras da praça. Nessa vem indicado que o corregedor mandou pôr «em rooll as 

pessoas que nom pagarom ha despesa e obra da praça e que se de ao juiz que dos ho faça dar a 

eixecuçom sob penna de XXcruzados». I3 

10 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 182v. 
"A.H.M.P.,Liv. 7, fols. 182v-183. 
12A.H.M.P.,Liv. 7, fols. 91-91v. 
I3A.H.M.P.,Liv. 7, foi. 189. 
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4.1.1. Construção de ura Hospital no Porto 

Segundo Oliveira Marques, só «a partir da grande reforma da assistência, empreendida 

nos reinados de D. João II e de D. Manuel I, com a criação do hospital de Todos os Santos e a 

fundação das Misericórdias, se inicia verdadeiramente a história dos hospitais portugueses». N 

Em 1502 aparecem referências, nas actas de vereações, à vontade de D. Manuel I de instalar no 

Porto um grande hospital, revelando «a pequenez da assistência prestada no Porto, em fins do 

século XV ena alva do imediato, e determina a recomendável fusão dos ditos hospitais, o que, 

na verdade, se efectuou quanto aos de Rocamador, de Santa Clara e de Cima de Vila, os de 

maior importância». h 

O rei «queria e ordenava mandar se fazer em esta cydade e que em fim el rey ordenava e 

erampasadas cartas dobre se poer enposiçam no vinho carne» para a construção de um hospital 

no Porto. O bispo da cidade já «terçara e falara sobre ello a el rey e recontara ho grande agravo 

que esta cydade em ello recebia e sem enbargo de todo que el rey e asentara que todavya se 

lança se a dieta enposiçam». Os oficiais da Câmara decidiram «que era necesareo antretanto 

acordar ho dano e perda que a cada huum em particular abrangia e a todos jerallmente», 

chegando à conclusão «que ante queriam pagar per finta ho que coubese a esta cydade e termo e 

cada huum pagar per cabeça ho que onesto for ante que tall enposiçam se começar de tirar 

posto que todalas seguranças do mundo sobre ello fosem postas e afirmadas porque nam menos 

foy lançada enposiçam na ylha da Madeira pêra se fazer a casa do concelho e que nam dura se 

mais que atee ho fazimento da dieta casa e nunca jamais foy fora e ainda dura e tem rendeiros 

avendo muito tempo que a casa hefecta e portanto era milhor que se fazerem as enposiçoees». '6 

Dois dias depois, a 18 de Março de 1502, foi lida na vereação uma carta régia. D. Manuel 

I pretendia fazer um grande hospital em que os pobres, doentes e peregrinos «e asy outro 

quallquer género de pesoas proves e miser aves se podesem recolher pêra lhe hi ser fecta mais 

caridade de que se faz», atribuindo as rendas dos outros hospitais para a construção deste novo, 

is MARQUES, A. H. de Oliveira - A sociedade medieval portuguesa (Aspectos da vida quotidiana). Lisboa 1981 p 104 
PINA, Luís - A medicina portuense no século XV (Alguns breves capítulos), in «Studium Générale do Centro de Estudos 

Humanísticos», 7, Porto, 1960, p. 144. 
16 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 104 - 104v 
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do qual Vasco Carneiro foi nomeado provedor e recebedor. Manda comprar as casas que se 

deviam derrubar para a edificação do hospital, cujas plantas o rei já havia recebido - «que nos 

enviastes pintado que pêra isso nos pareceo muito auto segundo a pintura». O dinheiro das 

rendas dos hospitais não devia «abranjer pêra pagamento das casas em que logo cumpre de 

entender», deviam «por emposiçam na carne e vinho asy como em Évora e em Santarém e 

Estremoz e Beja e em outros lugares se pos pêra semelhantes obras e pêra outras que menos 

necesareas sam». A imposição devia ser lançada da seguinte forma: «em cada arratell de carne 

que comprar quallquer pesoa que seja pague mais huum cytill por arratell e no vinho avees de 

fazer treze canadas no almude e hua ha de ser pêra a emposiçam e ficam doze e se esta 

emposiçam de carne e vinho alguas pesoas quyserem arrendar recebee lhe ho lanço e enviay 

nollo pêra sabermos quanto anda e se nam poder se a arrecadar por alguns requeredores dos 

vinhates e carniceyros e pollo rendimento da sisa dos vinhos e carne pouco mais ouvemos 

poderees saber ho que a dieta emposiçam rende e poderá render e esto nam vos pareça que 

durara mais que emquanto esta obra e aquy pagara a cydade e termo». Quem pagará mais para a 

construção do novo hospital serão os fidalgos, cavaleiros, clérigos «e todalas pesoas que seriam 

escusas per seus prevylegeos». 

D. Manuel I prossegue na sua carta dizendo que dará de «esmola» para o hospital 30 mil 

reais por ano, «e deste dinheiro se paguem aos donos das casas que se am d'aver ho que se 

montar e se derribem logo e a telha madeira se ponha em lugar onde estee a bom recado que se 

nam perca e a pedra se ajunte efaça se entretanto todo ho chaão iguall pêra se logo poer maao 

nelle e nas medidas do vinho e peso da carne se nam ha de bulir somente como ora estam porque 

asy se faz nos outros lugares e tanto que tudo estiver prestes escreve nollo pêra vos mandarmos 

a medida das casas do dicto ospitall e capella e das oficynas que pêra elle sam necesareas e 

poderá ser que neste meo yra ho bispo com quem ysto praticamos e se fará logo perante elle ho 

abhmento dos aliceces». A imposição devia começar a ser cumprida no mesmo ano. Os oficiais 

da Câmara disseram que seria grande opressão para o «povo meudo e asy dos que grandes casas 

tem» fazer-se a imposição sobre a carne e o vinho. Decidiram enviar dois homens à corte «e se 

dous nam abastarem que vaão quatro cydadãos e homens que ho bem requeyram e que antes 

cada huum délies queriam pagar ho que a sua parte coubese cada huum como fose ordenado 
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pagar segundo suas fazendas abranjese antes que se fazer enposiçam ho que se nam devya 

consentir». Foram escolhidos para esta missão o cavaleiro Afonso Ferraz e Jusarte Lobo. ,7 

No mês seguinte, os dois homens escolhidos para irem falar com o rei ainda não haviam 

partido. Os oficiais disseram que Afonso Ferraz e Jusarte Lobo deviam viajar o mais rapidamente 

possível, «pois era que todos queriam fazer ho espitall a suas custas a cada huum per pedido ho 

que bem e onesto seja como ho dicto tinham nam ficando pesoa algua que per sua vontade nam 

folguem ante pagar acordo per finta que vi irem per emposiçam». 18 

A vereação reuniu no dia 14 de Maio de 1502 para serem dadas a conhecer duas cartas de 

D. Manuel 1 que Jusarte Lobo trouxera quando regressou da corte. Na primeira, o rei dizia que 

recebera a carta que lhe enviaram sobre a imposição que mandou «poer em esa cydade pêra por 

ella se tirar ho dinheiro pêra fazimento do espitall que» nela ordenou. A sua intenção quando a 

determinou era «somente que se poderá asy tirar ho dinheirro que pêra yso cumprise com mais 

descanso de todos e com menos fadiga». Como a cidade considerava a imposição inconveniente, 

acha bem «que se tire por toda a cydade e seus termos per vosos lançamentos asy como os 

costumaees fazer e como em camará for ordenado» pelos oficiais, não devendo ser «escuso nem 

relevado nenhuum fidalgo cavaleiro escudeiro vasallo nem nenhua outra pesoa posto que mostre 

pnvylegeo per que deva ser escuso nem os moradores de quaeesquer coutos honrras jurdições 

apartadas por sy posto que dajurdiçam da cydade nam queremos que dello se escusem». Como 

por vezes, «os lançadores e avaluadores destes tiramentos» não cumpriam bem a sua tarefa, 

decidiu nomear o corregedor Rui Gonçalves Maracote, Vasco Carneiro e Afonso Tomé, homens 

da sua confiança, para desempenharem tal função. Todo o dinheiro destinado à feitura do 

hospital devia ser entregue ao segundo, seu provedor e recebedor. 

Na outra carta, o rei refere a quantia «que logo agora se tire e arrecade pêra a obra do 

fazimento do ospitall», que devia ser de 400 reais. Ouvidas as cartas, os oficiais solicitaram ao 

corregedor que escolhesse «os lançadores pêra a dieta finta e se cumprisem as dietas cartas». 

Aos quais o corregedor respondeu «que por quanto alguns na dieta camará estavam em 

deferença a dizer que ante era milhor emposiçam que finta que fiquase todo asy atee Segunda 

feira pella manha que viessem lodos os que na dieta camará estavam a ella pêra sobre ello 

17 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 104v - 107. 
18 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 108v - 109. 



149 

avèrent d'acordar», colocando desde já a pena de dois mil reais para o hospital a quem não 
comparecesse. ,9 

O procurador João de Paiva disse que João Martins Ferreira e Gomes Fernandes do Casal 

de Avós haviam ficado de ir aos «crerigos dinidades da see da dieta cydade pêra lhes ser 

perguntado se lhes prazia contrebuyrem em alguapaga com os leygos». Gomes Fernandes, que 

estava presente na vereação, disse «que falaram com os do cabido da dieta cydade e que lhe 

mandaram por reposta per Álvaro Duas ho cónego e Francisco Vieyra dizendo que cada huum 

per sy tinham falia e palavra de todos que queriam pagar como irmaaos e bos vizinhos 

secretamente e nam per finta nem lançamento e neslo asentaram que fosem pellas casas délies 

cónegos e crerigos». Os oficiais resolveram de seguida nomear os «lançadores» do dinheiro, 

sendo eleitos «per mais vozes» João Martins Ferreira e Lopo Rebelo. Decidiram que «por este 

anno ser tam mingoado de mantimentos como he e os lavradores por ora nam tem dinheiro que 

seria bem escrever hua carta a el rey nosso senhor que no tiramento do dicto dinheirro lhe 

prouvese sobre estar alee o fim de Setembro que os lavradores teriam recolhydas suas 

novidades» e teriam dinheiro para efectuarem o pagamento.20 

A última acta com referências à construção do novo hospital na cidade do Porto, no 

período de 1500 a 1504, data do dia 29 de Maio de 1502. Nesta última sessão, João Martins e 

Lopo Rebelo disseram aos oficiais que, como haviam sido eleitos para «lançarem» os 400 reais 

para a construção do hospital, «triminasem como se avia ho dicto dinheirro de lançar se per 

pedido se per finta». Foi lida uma carta do rei «Dom Joham que Deus tem em que mandou tirar 

ho pedido dos cem mill cruzados», concordando todos que o dinheiro devia ser «tirado» por 

pedido: «os que tiverem de conda de fazenda de» 6.000 reais paguem 600 reais «e dy pêra bayxo 

atee confia de» 5.000 reais, «huum reall por milheyro que sam esta confia de» 5.000 reais 

«cynquenta reais e de» 5.000 reais. Para «bayxo se terá a maneira que antigamente sefoy ter nos 

dictas pididos e estes mesmos lançadores lançaram fora nos termos da dieta cydade coutos e 

onrras e se necesareo for os dietas lançadores hirem as onrras e coutos empesoas que elles vam 

19 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 112v - 115. 
20A.H.M.P.,Liv. 7, fols. 115-116. 
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e se lance ho pedido como dicto he e far am vir de cada frreguesia a esta cydade dons homens 

boos que per juramento digam os de sua frreguesia e ho que cada huum tem». 2I 

Corn as pressões da cidade, D. Manuel I «modificou um pouco as propostas que fizera. Os 

portuenses pareciam acomodados. Mas o ano de 1503 entrou sem que a cobrança do imposto 

principiasse. Não mais se tratou do caso. E outros anos vieram, passaram os séculos ... O 

Hospital não foi mais do que a pintura que o Rei recebera e aprovara'» n 

21 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 117v - 118. 
" PINA, Luís -A medicina portuense ..., p. 145. 
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4.2. Manutenção da Ordem Pública 

Com o final do século XV surgiram novos problemas na cidade do Porto, fruto «do 

normal crescimento da urbe e da introdução no seu interior de elementos que lhe eram 

estranhos». '3 O policiamento da cidade era feito pelo alcaide pequeno, pelos seus homens 

(polícia régia) e pela polícia municipal, havendo sido criados os primeiros corpos de 

quadrilheiros no Porto em 1449. «A conjugação dos esforços destas duas polícias preparava o 

burgo para um novo ritmo de vida, que se inseria na entrada em plenitude no mundo moderno 

que se anunciava». 24 

O alcaide pequeno devia fazer o policiamento da cidade, de dia e de noite, acompanhado 

«por moradores da urbe designados pelos oficiais do concelho. Subordinado à autoridade dos 

juizes, que lhe conferiam mandato para a libertação dos presos ou para a sua detenção, a missão 

do alcaide pequeno consistia essencialmente na repressão dos tumultos que se geravam entre os 

habitantes da localidade ou os elementos a ela estranhos. Antes do cair da noite, os homens 

jurados que acompanhavam o alcaide pequeno na ronda nocturna, reuniam-se na casa deste até 

ao amanhecer. Ao alcaide pequeno e aos seus homens eram-lhe fornecidas as armas que se 

encontravam no armazém real da cidade, as quais eram renovadas de dois em dois anos». 25 

O corpo dos quadrilheiros foi criado pela primeira vez em Lisboa pelo rei D. Fernando, 

«com o objectivo de serem reprimidos os assassinatos e roubos que se praticavam na capital do 

reino». 2Ó Em duas actas de vereações aparecem referências à identificação dos quadrilheiros e 

aos locais citadinos onde prestavam serviço. Na primeira, sem data, na rua de S. Miguel de baixo 

era quadrilheiro Miguel Fernandes; na de cima, era João Lopes; e na rua das Cangostas, Afonso 

Gonçalves sapateiro. 27 Na outra acta, de 1504, era quadrilheiro na rua de S. Miguel de baixo 

Manuel Fernandes; da rua de S. Miguel de cima, Diogo de Olivares; da rua da Lada, João 

Rodrigues, o abade, Diogo Martins, carpinteiro, e João Anes, tanoeiro; da rua do Olival, António 

« í í n S í i n " U m ^ e r t ° ^ a q U C r 0 " 0s municípios portugueses nos séculos XIII a XVI (Estudos de História). Lisboa 1987 p 179 
^ MUKhNO, Humberto Baquero - Os municípios portugueses .... p. 182. 

MORENO, Humberto Baquero - Os municípios portugueses.... p. 180. 
MORENO, Humberto Baquero - Os municípios portugueses p 181 

27 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 132. 
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Álvares, ferrador, e Álvaro Gonçalves, barbeiro; da rua da Fonte da Rata, Pedro Eanes, tanoeiro. 

Em relação à rua da Fonte de Urina, era quadrilheiro João Álvares, soqueiro, nome 

posteriormente riscado com a justificação de que «este sérvio e he escusso». Depois aparece a 

designação de Pedro Eanes, alfaiate, mas também já havia servido. «Cadilheiro da dieta rua 

Diogo Annes çapateiro sobre o muro nom estava em lugar pêra poder servir cadrilho Joham 

Rodrigut barbeiro». Por sua vez, no dia 10 de Julho de 1504, os oficiais decidiram retirar do 

cargo de quadrilheiro Diogo Fernandes, «morador a boca da rua Nova por aver VI ou seys annos 

que ho he e fizer o quadrilheiro por este anno a Lopo Vaasquez alfaiate morador na rua Nova». 
28 

4.2.1. Crimes 

No Porto do século XVI, ao «cair da noite badalava o sino de correr da porta do Olival. 

Era o toque de silêncio; todo o habitante pacífico devia meter-se em casa... para no dia seguinte 

voltar ao esterquilínio da vida pública. As ruas mergulhavam em trevas misteriosas e densas, se 

não havia luar. Apenas, de longe a longe, tristes lamparinas de azeite, penduradas das paredes 

das casas, bruxuleavam diante dos nichos dos santos». E se, «de dia, o aspecto do burgo causava 

nojo, de noite causava temor. Da cumplicidade com a escuridão não eram raros os crimes». 29 

Na vereação do dia 8 de Agosto de 1500, Afonso Anes da Ameijoeira, morador em Vila 

Nova, foi acusado de agir frequentemente contra as posturas da cidade. Foi apanhado a passar um 

negro «que nam sabia ainda bem falar» da cidade pelo rio Douro. Os oficiais proibiram-no de o 

voltar a fazer, sob pena de mil reais para a cidade e cativos.30 

Meses depois, Diogo Álvares, escrivão da Câmara, pregou na porta da Ribeira um alvará 

de Rui Gonçalves Maracote (corregedor) sobre o roubo de barcas, na sequência de queixas feitas 

pelos cidadãos Álvaro Brandão, Diogo Dias e Diogo Álvares. Cada um tinha um barco em Riba 

28 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 218v. 
BASTO. Artur de Magalhães - Moralidades e costumes portuenses no século AT-7, in «Trabalhos da Sociedade Portuguesa de 

Antropologia e Etnologia», fase. III, t. II, Porto, 1925, p. 12 
30A.H.M.P..Liv. 7. foi. 8v. 
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Douro com «cadeas», que fechavam e mandavam prender ao muro quando chegavam à Ribeira. 

Só que algumas pessoas com «chaves feyíiças lhe abrem e desfeham os dictas barquos e as vezes 

lhe quebram as cadeas délies e lhos levam contra suas vontades e lhos leyxavam em outras 

partes)). O corregedor ordena que nenhuma pessoa desamarre nenhum barco, nem o leve do sitio 

onde estiver amarrado, sem o consentimento do dono. Quem o contrário fizer será condenado a 

15 dias de cadeia e a pagar mil reais, metade para quem o acusar e o restante para a chancelaria 

da correição.31 

Em 1502, o procurador da cidade João de Paiva foi à vereação dizer «que a elle era dicto 

que alguas pesoas com pouco amor que tem a cydade e menos temor do rey e ordenaçoees do 

regno por fazer ounioees e escândalos e bandos ódios e mallquerenças ordenaram e tinham 

fundado e faziam cobiça e tinham roll fecto e tomavam asinados de alguas pesoas pêra que 

fosem em viirjuyz de fora a esta cydade e andavam pervocando e endozindo per a cydade muitas 

pesoas que a husem pêra que todavya a dieta cydade viesejuyz de fora». Os oficiais ordenaram 

que se fizesse inquirição para se saber a verdade «e sabida achando quem tall caso merece no 

que asy asentaram ser bem saber se a verdade e saber se sam pasados taees asinados e se ho 

sam acodir lhe e nam sam pasados atalhar lhe e se dee em todo castigo segundo dirreito e 

ordenaçoees». 

Pedro Eanes, escrivão dos reguengos e «dictos reais», e João Anes, «que chama 

Penteado», andavam em «compiceencia e demanda pasavom palavras de que se podiam rever 

escandallo». O primeiro pediu ao juiz Afonso Tomé para «que posese casso ao dicto Joham 

Annes que nom disese» insultos nem o difamasse mais. O juiz mandou que nenhum voltasse a 

dirigir ao outro palavras «desonestas», sob pena de 500 reais para a cidade e cativos. Pedro 

Gomes pediu carta testemunhável. 3 Este delito poderá ser denominado de crime de injúria e 

difamação. «As Ordenações Afonsinas continuam a empregar o termo 'injúria ' no sentido de 

acção contrária ao Direito, podendo o delito contras a pessoa ser cometido por palavras ou por 

factos: 'injúria que lhe fez ou disse '. Assim, a par das injúrias verbais, havia as escritas em 

cartas de mal dizer, em libelos famosos (acusações ou denúncias postas a correr para espalhar 

31 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 44. 
32 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 110-111. 
33 A.H.M.P., Liv. 7, fol. 14lv. 
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fama prejudicial a alguém, segundo o Código, IX, 36, De famosis libellis), e os delitos contra a 

integridade física das pessoas ou do seu património». ' 

No dia 23 de Março de 1504, Afonso Lopes, cristão novo e morador na rua de S. Miguel, 

apareceu na Câmara para se queixar aos oficiais «como os mercadores seus vizinhos faziam ora 

hum cuslume e em nova o que trazia e traz aos que vendem dano e seer caussa de por este casso 

hy aver descordia outros desvairos que era que quando acontece virem alguuas pessoas pêra 

conprar suas mercadorias e vistidos estaado apricando com allgum mercador os outros seus 

vizinhos movidos de enveja e cobiça se ver a elles e os enduzem e tiram da porta e tenda». Para 

acabarem com os conflitos, os regedores «acordarom que daqui em diante quallquer mercador 

ou pessoa que roupa veende nom vaa tomar nem chamar nehua pessoa que este comprando a 

hua porta ou cassa e que livremente leixem comprar cada hum onde quisser e com quem lhe bem 

vier e quallquer que o conlrairo fizer por cada vez que for provado que o faz pagara duzentos 

reais pêra a cidade e cativos». Mandaram lançar pregão pela rua de S. Miguel e por toda a 

cidade, «e que se algum pasar por a rua que nenguem o chame mas leixem livremente hi 

comprar onde quiser sobre hua pena» de 200 reais. 3 

Na última acta de vereação de 1504 falou-se em algumas pessoas «com pouco temor de 

Deus e da justiça», que andavam de noite «escalando casas e nas igrejas que bravom cepos das 

esmolas e levavom os dinheiros que neles achado», achando-se que isto acontecia porque a 

cidade não era bem guardada pelo alcaide e quadrilheiros. Perante esta acusação, foram 

chamados à Câmara todos os quadrilheiros e o alcaide «pêra se dar ordem como ajam de gardar 

a cidade de noyte e perderem o que acharem que andam nas semelhantes cousas e serem 

castigados segundo seus erros». Concordaram em se nomear mais quadrilheiros para todas as 

ruas do Porto e Miragaia, o que se fez de imediato. Os quadrilheiros tinham «carrego de sairem 

com os da sua cadilha quando sentirem que alguns malfetores andam pêra os prenderem e se 

fazer deles cumprimento do dirreito». 

CAETANO, Marcello - História do Direito Português. I - Fontes - Direito Público (1140-1495), 2 ' ed., S. Paulo, 1981, p. 568. 
A.H.M.P., Liv. 7, fols. 174 - 174v. 
A.H.M.P., Liv. 7, fols. 161 - 161v. 
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4.2.2. Guarda de Presos e Carceragens 

Enquanto se apurava a realidade dos crimes cometidos e durante o tempo do 

cumprimento da pena, «a custódia dos detidos, quer nas prisões concelhias quer quando se 

deslocavam, estava também a cargo da cidade». Tarefa difícil e «até perigosa, todos 

procuravam, por toda a parte, fugir-lhe. Por isso a guarda dos presos, sobretudo em viagem, era 

feita por homens armados, os besteiros do conto, sendo eventualmente precisos oito para 

custodiar um só homem. O concelho pagava-lhes uma diária, por intermédio do seu anadel». 

Quando a « 'cadeia '» do corregedor se situava longe da cidade do Porto, «com presos 

vindos de diversos lugares da comarca - e às vezes a sua demora prolongava-se por vários meses 

- também competia à cidade prover aos respectivos alojamentos e guarda, causando a sua 

eventual fuga ainda mais contratempos e despesas. Aliás esses presos ficavam muitas vezes 

alojados em casas particulares, por certo quando não cabiam nos edifícios prisionais da cidade 

e por isso as suas condições de segurança seriam bem menores. Como é natural, reforçava-se o 

corpo de guarda, sobretudo para a vigilância nocturna, obviamente mais necessária; é certo 

também que as mesmas prisões nem sempre eram muito seguras e a atestá-lo está o elevado 

número de casos de fuga que se conhecem. Mas apesar disso era sempre mais arriscado manter 

os cativos naquelas condições». 

Em relação ao aluguer de casas particulares para o alojamento dos presos, Lopo 

Fernandes compareceu em vereação para requerer «que lhe mandassem pagar ho aluger das 

cassas suas onde estavam os presos da coreiçom pêra quall dise que lhe aviam de dar d'aluguer 

delas cada huum anno dos mill reais». Os oficiais acharam a renda demasiado alta, no entanto o 

corregedor determinou «que por parte da cidade se tome huum homem de bem e outro tall por ho 

dicto Lopo Fernandez os quaees hiram veer as dietas casas e o que diserem per juramento que se 

mercê pagar d'aluger das dietas cassas que a dieta cidade lhe page». 

GONÇALVES, Iria -As Finanças Municipais .... p. 79. 
GONÇALVES. Iria -As Finanças Municipais .... p. 80. 
A.H.M.P., Liv. 7, foi. 192. 
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O processo penal precisava de uma variedade de instrumentos: «eram as cadeias, grossas 

e delgadas, as far rope ias, os cadeados: uma série grande e variada de correntes, destinadas a 

servir nas mais diversas situações, tanto para cada preso, individualmente, como para grupos 

mais ou menos numerosos, eram os embudes, os aloquetes, as fechaduras e respectivas chaves; 

eram as armelas, os colares, os machos; eram os látegos; eram as cordas para a picota e para a 

jorca; (...)». 

O alvará régio datado de 25 de Janeiro de 1501 refere-se aos ferros que os presos levavam 

para as cadeias. D. Manuel I salienta que os ferros que levavam nos pés alguns presos, quando 

eram transportados para a cadeia da corte, ficavam lá, o que fazia aumentar a despesa com o 

ferro. Manda que quando os presos do Porto fossem para a cadeia da corte ou da cidade «lhes 

lancées outros ferros», devendo os outros ser entregues às pessoas encarregues dos presos para os 

tornarem a levar para a cidade, «sob pena de fazendo ho contrayro os pagardes de vosas casas». 
-ii 

Por vezes surgiam queixas contra as elevadas quantias cobradas pela carceragem. Na 

vereação de 18 de Setembro de 1501, o alcaide da cidade foi acusado de fazer coisas pouco 

honestas, «que era levar de cacerajem das regateyras padeyras moleyros e outras pesoas que os 

almotaces e oficyaees da cydade por alguum queyxume ou desobidiencea as mandava a cadea 

da cydade e elle alcayde levava as carcerajes per inteyro ho que se nam devya fazer por ser 

cousa de queyxume ou desobidiencea». Os oficiais acordaram com o alcaide «que se algua pesoa 

for presa per queyxume dos regedores ou almotacees nam lhe leve ho alcayde per todos trebutos 

mais de vinte reais por cada vez que preso for salvo se i ouver na cadea mais de três dias e se se 

acertar que jaca mais de 1res dias pague sua carcerajem em cheo». Dois anos depois, Gregório 

Conde, alcaide pequeno da cidade do Porto, foi chamado à Câmara para lhe darem a conhecer a 

ordenação e o novo regimento de D. Manuel I. Alcaides e carcereiros tinham que cumprir o «que 

a seus ofícios pertencem e ham de levar de carcerajes mandarom lhe os dictos oficiaees ao dicto 

alcaide que em todo comprise o dicto regimento sob as penas nele conthidas». 

40 GONÇALVES, Iria -As Finanças Municipais ..., p. 81. 
41 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 16v - 17. 
42 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 94v - 95. 
43 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 146. 
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As Ordenações Afonsinas desenvolvem este assunto em dois títulos: «Das carcerageens 

da Corte, e como se hão de levar» e também «Das carcerageens das Cidades, e Villas, e como se 

liam de recadar». Sobre o primeiro título fica como exemplo o seu início: «Todo homem, que for 

preso na cadea do Corregedor da Corte, ou dos Ouvidores, pague de caceragem trinta reais 

brancos, e dous reaes de mal entrada, pêra aquelle, que o desferrar quando o ouverem de 

soltar: e por estes dous reaes de mal entrada há o preso d'aver candeas, com que se veja de 

noite, e mais augua pêra beber de dia; pêro se o preso quiser paaço, ou andar em ferros pela 

casa da prisom, que antigamente se chamou andar em paaço, sem jazer aprisoado na cadea, e o 

feito, por que el for preso, for tal, que o Carcereiro razoadamente lho deva, e possa assy fazer, 

tal, como este, que som sessenta reais brancos». 4 Das carceragens das cidades e vilas fica aqui 

registrado o último item deste ponto, um aviso para quem tentasse com esta missão arrecadar 

mais dinheiro para proveito próprio: «E MANDAMOS, que nom seja nenhuum Carcereiro ousado 

de mais levar de cada huum preso, que o que suso dito, e declarado he; e se o contrairá fizer, per 

esse meesmo feito perca o Officio, e seja preso ataa Nossa mercee». 

44 Ordenações Afonsinas, Liv. I, tit. XXXIII, p. 209. 
45 Ordenações Afonsinas, Liv. I, tit. XXXTV, p. 214. 
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4.3. Medidas Preventivas Contra a Peste 

Segundo «parece, a peste teria sido introduzida na Europa por navios genoveses, vindos 

da colónia de Caffa, na Crimeia». 46 A primeira zona europeia a ser contaminada foi a 

mediterrânea. No ano de 1347, a peste apareceu na Sicília e, no ano seguinte, a sua presença já se 

fazia sentir na Península Ibérica e na França. Os centros urbanos e as associações comunitárias 

eram locais ideais à propagação da peste, tendo os mosteiros da altura perdido um elevado 

número de membros. Os campos, embora com menor intensidade, também sofreram os seus 

efeitos. «A peste negra de 1348 e a grande mortandade que a acompanhou em quase toda a 

Europa provocou por parte das autoridades a necessidade de promulgar medidas preventivas e 

de profilaxia. Estas incidiam quer no indivíduo quer no meio em que este habitava». 4 

A peste e outras doenças contagiosas foram as principais causas de morte das populações 

medievais - vieram agravar outras enfermidades como a tuberculose, a febre tifóide, o 

reumatismo, as doenças venéreas e mentais - «que destroçavam rudemente cidades, quase nações 

inteiras, como a célebre peste negra no séc. XIV». 

A população do Porto no século XV sofreu várias epidemias, o que levou Ricardo Jorge a 

dizer que se tratou de uma « 'epidemia pegada '». A cidade procurou sempre defender-se da peste 

e outros males, «mas as condições higiénicas do burgo deixavam muito a desejar. O próprio rio 

da vila era um imundo canal de lixos e enfermidades. E seria num dos seus recantos mais 

sórdidos, a Biquinho (aloque), que se instalaram algumas albergarias e hospitais, (...)». 49 

Do ponto de vista científico, as causas das epidemias eram desconhecidas. D. Duarte, no 

Leal Conselheiro, apontava como causas: os astros, a «corrupção das águas» e a vontade de 

Deus. Como prevenção, deviam-se retirar os «cadáveres humanos ou animais dos lugares 

públicos», limpar as «fossas, canos, monturos e outros conjuntos de imundícies», purificar o «ar 

46 MARQUES. A. H. de Oliveira - A Peste Negra na Europa, sep. «Bracara Augusta», vol. XIV-XV, n °" 1-2, Braga, 1963, p. 7. 
47 TAVARES, Maria José Pimenta Ferro - A politica municipal de saúde pública (séculos XIV-XV), in «Revista de História 
Económica e Social», 19, Lisboa, 1987, p. 17. 
48 PERES, Damião (dir. de) - História da cidade ..., p. 431. 
49 PERES, Damião (dir. de) - História da cidade.... pp. 431 - 432. 
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pelo fogo epela queima de ervas aromáticas ou medicinais, etc.» 50 Recomendava-se também a 

queima de roupas e móveis, as fumigações com ervas (por exemplo alecrim e arruda), orar a 

Deus e a todos os santos (nas igrejas, oratórios e procissões) e invocar os «Santos protectores de 

males epidémicos, S. Roque, S Sebastião, S Vicente e, na cidade em especial, S. Pantaleão, seu 

padroeiro, Médico e Mártir da Ásia Menor, cujas relíquias um dia do século XV, vieram para» o 

Porto.5I 

A assistência médico-sanitária à população era feita pelo juiz, vereadores e guarda-mores 

da cidade, que vigiavam a chegada de barcos ao rio Douro. Damião Peres cita de Mendonça e 

Mouras algumas providências sanitárias tomadas pela Câmara para proteger a cidade da peste: 

• « 'afastamento das embarcações para fundeado iro longe da cidade 

• a proibição de as tripulações abandonarem os barcos, e de entrarem na cidade, sob 
severas penas 

• ou ainda, a imposição da sua permanência em terra, em local designado, afastado do 
burgo, na margem oposta do rio, e 

• o assoalhamento das fazendas '». 52 

Outras medidas eram aconselhadas, como a limpeza e a proibição de lançarem águas ou 

lixos na rua e de lavarem a roupa em tanques e chafarizes públicos. 

Durante a peste de Coimbra, de 1477 - 1479, no Porto estabeleceu-se «um cordão 

sanitário» à volta da cidade para impedir a entrada de todos os que viessem dessa localidade. 

Quando em 1486 se verificaram alguns casos de peste numa rua do Porto, resolveram «enlaipar a 

dita rua e isolar os respectivos moradores. Outras vezes, em princípio de epidemia, levavam-se 

todos os doentes para Lazaretos especiais fora dos muros da cidade '». 53 

A epidemia que grassou no Verão de 1481 obrigou a que os magistrados do Porto fossem 

eleitos, «não na data prevista, 24 de Junho, mas a 5 de Julho, em Zurara, 'porquanto a cidade 

estava trabalhada e enfferma destes aures corrutos que Deus por sua piedade levante [...] e 

porque na dieta cidade nom estava tall nem tanta gente com que se a dieta enllyçom podesse 

5i MARQUES, A. H. de Oliveira - A sociedade medieval portuguesa (Aspectos da vida quotidiana). Lisboa, 1981, p 93 
PERES, Damião (dir. de) - História da cidade ..., p. 432. 

52 PERES, Damião (dir. de) - História da cidade.... p. 433. 
53 MARQUES, A. H. de Oliveira - A sociedade medieval.... p. 94. 
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fazer sem antrevnr alguims desacordos assy aos que em eíla estam como aos que fora pollo que 
diet o he andam». 4 

Para não se ficar infectado, a melhor solução era fugir do lugar contaminado. Havia 

também as mezinhas contra a peste e outras recomendações como a abstinência sexual, não 

comer nem beber em excesso, tomar banho poucas vezes, lavar as mãos, a cara e o interior das 

casas com água e vinagre, para além das autoridades oficiais aconselharem a população a 

permanecer dentro de suas casas o maior tempo possível. Quando se sabia que havia peste no 

estrangeiro, tomavam logo medidas para impedir a entrada de pessoas oriundas desses lugares ou 

submetiam-se a quarentena os navios. «Relativamente a quarentenas, sabe-se que era local para 

as mesmas a língua de areia na Foz do rio Douro, conhecido pelo nome de Cabedelo». 55 

Em 1460, perante o desembarque de uma tripulação da caravela de mestre Estevão 

Domingues, «que vinha de lugares onde se morria de peste, o concelho do Porto decidiu colocá-

la preventivamente durante uma quinzena fora das águas, multando os seus tripulantes que 

transgredissem a determinação». Vinte e seis anos depois, «o barinel de Viana, pertencente a 

mestre João Bentes, vindo de Tanaby, 'honde mor iam dar pestilenciall», foi proibido de entrar 

na barra do Porto enquanto os seus vereadores não tomassem uma decisão. A tripulação ficou 

proibida de vir a terra, sob pena de ser presa e de pagar na cadeia 5000 reais, se fosse 

marinheiro, e 10.000 se fosse mestre ou o piloto». 56 

A coabitação em casas de doentes e de pessoas sãs que não tivessem fugido à epidemia 

era usual. O isolamento do doente surgiu apenas na segunda metade do século XV sob duas 

formas: «o entaipamento ou o encerramento das zonas atingidas pela doença e o isolamento dos 

doentes em hospitais ou casas destinadas a esse fim. A estes podemos acrescentar um outro tipo 

de isolamento preventivo, como seja a quinzena, a trintena, a quarentena e, em alguns casos, a 

anualidade». 57 

Durante a peste ocorrida no Inverno de 1486, a cidade do Porto recorreu ao entaipamento 

por estarem «a morrer pessoas na Rua do Olival 'por andarem os taaes aares '. Caso semelhante 

TAVARES, Maria José Pimenta Ferro, Ibidem, p. 19. 
55 PINA, Luís de - A medicina portuense no século XV (Alguns breves capítulos), in «Studium Générale» do Centro de Estudos 
Humanísticos, Porto, 1960, p. 72. 
56 TAVARES, Maria José Pimenta Ferro, Ibidem, pp. 21-22. 
57 TAVARES, Maria José Pimenta Ferro, Ibidem, p. 23. 
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aconteceu em Évora, ordenando este concelho, exorbitantemente, o encerramento de toda a 

judiaria».58 Com o objectivo de evitar o contágio, durante a epidemia do Outono de 1487, o 

Porto optou «por expulsar da cidade os indivíduos sãos que habitassem uma casa onde 

aparecesse um enfermo de peste». Como a melhor solução encontrada era a de separar os doentes 

dos sãos, criaram-se hospitais para albergarem todos os atingidos pela a peste. Assim, em 14 de 

Janeiro de 1486, « a vereação do Porto decidia criar na Torre de Pêro de Sem um hospital, 

'onde elles poderyam mandar allguas perssoas se adoecessem ', com pessoal qualificado para as 

tratar: um físico, um sangrador, e duas mulheres que cuidariam dos enfermos». 59 

O receio de contágio era tanto que levava «à rápida irradiação dos mortos de entre os 

vivos». A cidade do Porto proibiu os judeus de Arrifana e Azurara de «enterrarem os seus mortos 

da peste no cemitério judaico, uma vez que não lhes permitia entrar na cidade. Mais tarde, 

durante a peste de 1506, o município lisboeta teria os seus mortos enterrados nos adros das 

Igrejas de Santa Maria do Paraíso e de Santa Maria do Monte, nos arrabaldes, porque 'se segue 

mayor prodiçam e se corronpe mais o ar e mais porque nam cabem ja neles' (adros das igrejas 

da cidade». 

A burguesia portuguesa, que se encontrava debilitada e sentido-se ameaçada pelas 

grandes fortunas dos «'conversos' ou 'confessos'» do país vizinho, procurou «criar na 

mentalidade popular, onde imperava a ignorância e a superstição, a ideia de que os cristãos 

novos vindos da Espanha eram portadores do vírus epidémico que afectava toda a Península 

Ibérica». 6I 

No dia 1 de Julho de 1503, sabendo que havia peste no estrangeiro, Henrique de Sá veio à 

vereação acusar os galegos, que andavam a pescar junto à costa, de terem introduzido a peste em 

Matosinhos. Dizia-se que uma moça morrera de peste numa aldeia na costa do julgado da Maia e, 

se não fosse tomada nenhuma providência, os casos de peste poderiam aumentar. Decidiram pôr 

no Porto «boa garda asy nos termos da dieta cidade per toda a costa do mar que nom colham os 

ditos galegos nem lhes dem mantimentos e que se tornem pêra Galiza donde vierom e que por 

58 TAVARES, Maria José Pimenta Ferro, Ibidem, pp. 23-24. 
59 TAVARES, Maria José Pimenta Ferro, Ibidem, p. 24. 
60 TAVARES, Maria José Pimenta Ferro, Ibidem, p. 28. 
51 MORENO. Humberto Baquero - Reflexos na vida do Porto da entrada dos conversos em Portugal nos fins do século XV, in 
«Revista de História», vol. I, Porto, 1978, p. 9. 
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quanto os postigos da cidade estavom devassos e por eles podiam vyr de noite e de dia 

hacordarom que se recolham as chaves délies na maao de hua pesoa de confiança se ponha 

gardas e que aja hy roídas que provejem as gardas das portas pêra todo andar arreado e sobre 

aviso». 6 Em tempo de epidemia, era costume guardar as portas da cidade e a nomeação de 

indivíduos para exercerem tal função, embora o cargo de Provedor-mor da Saúde ter sido criado 

apenas nos finais do século XV. 

Sete dias depois, reuniram-se novamente os oficiais em vereação para discutirem as 

medidas que se deviam tomar «por causa dos ares». Receberam uma carta de D. Manuel I sobre 

o assunto e deram juramento a Gomes Pais e Álvaro Domingues, ambos cidadãos, para «que 

ponham aquelas penas que lhes bem parecer e as dem a eixecuçom (...) e que mandavom ao 

allcayde e a seus homens e a todos cadilheiros e a todos em geerall e cada hum espiciall que 

nesta parte cumpram sem os mandos». 

O rei soube que em alguns lugares da Galiza morria-se de peste. Na carta régia datada de 

26 de junho de 1503, manda que se escolha um homem de bem em cada lugar para apregoar que 

«nom recolhem nehuua pessoas que per mar nem per terra venha das dietas partes da Galliza 

sem que primeiramente nom vaa a gardar e lhe mostre recadaçom da pesoa que a tiver de como 

jurou que nom vinha de lugar sospeito sob penna daquele que o contrairo fizer ser presso ataa 

nossa mercê e paguar dez cruzados pêra os catyvos aalem d'aver por ello aquella outra mays 

penna corporall que nossa mercê for segundo a cal idade de sua pessoa (...) que tenhaees grande 

garda e avisso sobre outras quaesquer pessoas que hy vyerem doutras parles de que aja sospeita 

dos semelhantes aarees». 63 

Em 10 de Janeiro do ano seguinte continuava-se a falar sobre o mesmo problema, 

refenndo-se que em muitos lugares da Galiza morria-se de «pestelencia asy como em Ponte 

Vedra e em Santiago e outros lugares». Decidiram nomear dois cidadãos para guardarem a 

cidade e saberem quais as pessoas que vinham desses locais, proibindo o acolhimento dos que 

viessem por mar ou terra das localidades empestadas. Os dois cidadãos escolhidos foram: João 

Pais e Diogo Dias, que podiam pôr as «penas e degredos que lhes bem parcer em maneira que se 

62 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 141. 
63 A.H.M.P., Liv. 7. fols. 142v - 143v. 
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cunpra em todo o alvura del rey nosso senhor e o regimento desta cidade». 64 Cargos de muita 

responsabilidade pois a «guarda da saúde impunha obrigações duras aos seus responsáveis 

escalados convenientemente e gravemente multados se deixassem de cumprir, mas sempre 

compelidos, após o pagamento da multa, a satisfazerem o encargo». 65 

Na acta de vereação do dia 3 de Julho de 1504 vem referido que viriam à Câmara dois 

galegos de Vigo, mas não se sabe se foram ou não, visto que apenas ficou registado o seguinte: 

«Outrosy virom a dieta camará dois galegos de Vigo aos quaees». 66 

D. Manuel I mandou novamente os oficiais do Porto proibirem a entrada de pessoas 

oriundas da Galiza, «sob pena de pagarem XX cruzados e da cadea». Na costa da cidade 

andavam muitos galegos a pescarem, «os quaees continuadamente vaa e vee a Galiza que os 

congros e passado pêra suas cassas e mesturando se huns com os outros e sacam nesta cidade 

pêra tomarem seus mantimentos do que se pode seguir grande dano aos moradores desta 

cidade». A maioria acordou «que todos os galegos que se achasem que nesta costa andam com 

suaspynacas que se vaão e nom venham a esta cidade termos e arrabaldes». 67 

Em Portugal, o século XVI foi uma época de fortes crenças religiosas, superstições e 

crendices. Todos os fenómenos da natureza (como os eclipses, tremores de terra ou cometas) 

eram vistos, pela maioria das pessoas, como sinais da cólera divina. Por sua vez, as doenças e as 

epidemias eram consideradas castigos divinos. «O maravilhoso dominava tudo. Havia inúmeras 

doenças cuja aparição se explicava por malefícios do diabo ou castigos do céu. A sciência 

médica da generalidade dos físicos de então era tão rudimentar como a do povo. A terapêutica 

era, em muitos casos, tudo quanto havia de mais empírico. Vivia-se em pleno reinado das 

sangrias e dos clísteres) 68 
V». 

64 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 162 - 162v. 
PINA. Luís de - A medicina portuense ..., p. 74. 

^A.H.M.P^Liv. 7, foi. 189v. 
67 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 190 - 190v 
68 BASTO, Artur de Magalhães -Moralidades e costumes portuenses no século XVI, m «Trabalhos da Sociedade Portuguesa de 
Antropologia e Etnologia», fases III. t. IL Porto, 1925, p. 35 
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4.4. A Festa do «Corpus Christi» 

O papa Urbano IV ordenou a publicação da Bula Transilurus no dia 8 de Setembro de 

1264. Com esta medida, pretendia que toda a Cristandade comemorasse o Corpo de Deus na 

Quinta-feira depois da oitava de Pentecostes. A aceitação desta cerimónia por toda a Cristandade 

só se verificou no século seguinte quando o Papa Clemente V, no Concílio de Viena de 1311, 

decretou a celebração desta festa em todo o ocidente cristão.69 

A mais antiga referência à festa do Corpo de Deus data de uma carta de D. João I de 

1417. No entanto pensa-se que esta festa já se realizava no século XIV. Assim, desde o reinado 

de D. Afonso III que se celebra em Portugal o Corpo de Deus, na altura sem procissão que passa 

a existir no tempo de D. João I, «em que era costume levar no cortejo a imagem de S. Jorge, 

padroeiro do remo, a cavalo, vestido de guerreiro e que se manteve até aos nossos dias, 

chegando mesmo a dar-se-lhe o nome de 'procissão de S. Jorge '». 70 

Nas épocas Medieval e Moderna toda a Cristandade aderiu à festa do Corpo de Deus. Os 

concelhos, autoridades religiosas e associações de mesteres participavam nos preparativos ou no 

desfile. No dia da procissão, as ruas do Porto «apareciam atopetadas de juncos e espadanas, 

transformadas em estradas de verdura. Das janelas pendiam ricas colgaduras, viam-se aqui e 

além decorações vistosas, algumas delas em boa verdura bem pouco próprias para uma 

solenidade religiosa». 71 

No Porto dos séculos XV e XVI, a igreja local era a principal organizadora da festa, mas 

quem contribuía materialmente para a realização da procissão era o concelho e as associações de 

mesteres da cidade. «Era a câmara que contribuía com o grosso das despesas para as figuras 

que compunham o desfile: santos e diversos outros figurantes que vestia e ornamentava; que 

contratava os músicos encarregados de o alegrar com as suas trombetas, tambores e outros 

instrumentos de cordas; que participava nas despesas efectuadas com a 'arca ' ou 'gaiola ' do 

Corpo de Deus e no Pálio que o cobria e destacava; que se encarregava de providenciar grande 

69 

con 
70 

BARROS. Amândio Jorge Morais - A procissão do Corpo de Deus do Porto nos séculos XV e XVI: a participação de uma 
mfraria, sep. «Revista da Faculdade de Letras - História», X. 2 a série. Porto, 1993. pp. 117 - 118. 
BARROS, Amândio Jorge Morais, Ibidem, p. 118. 
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parte da cera e confecção de círios que se queimavam na procissão ajudando a criação da 

indispensável atmosfera mística; e que, para não alongar esta lista, ajudava finalmente nos 

preparativos das estruturas erguidas, normalmente na Rua Nova ou em S. Domingos, onde se 

fazia a já citada Representação de diversos da liturgia Romana, tão abundantemente 

dramática». 72 

Os clérigos também eram pagos pelo concelho. Não só os que transportavam a custódia 

onde era exposto o Santíssimo Sacramento mas também os que conduziam a cruz processional 

ou o turíbulo da água benta. Às vezes o concelho também tinha de pagar o sermão que fazia parte 

da festa. A Câmara do Porto tinha ainda que «fornecer as doze tochas que precediam ao SS., 

pagar aos doze padres encarregados do transporte da charola, à mourisca, às folias que vinham 

de fora, aos vereadores e procuradores da cidade do ano transacto, aos charameleiros, aos sete 

trombeteiros». 

Os festejos que se organizavam na cidade do Porto atraíam a população da cidade e dos 

povoados vizinhos. Com o tempo, tornou-se necessário evitar que as pessoas que se deslocavam 

de fora de muros fossem para outros festejos que se pudessem realizar em localidades próximas. 

Com este objectivo, D. Manuel I, no dia 5 de Junho de 1500, «ordenou aos moradores da vizinha 

Vila Nova que assistissem à procissão do Corpus Christi do Porto na Quinta-feira, deixando 

para o Domingo seguinte a solenização da sua própria procissão de Corpo de Deus». 

A procissão incorporava muitas pessoas, figuras, andores, insígnias e muitas decorações. 

Os preparativos para a procissão do «Corpus Christi» eram demorados. A ornamentação das ruas 

da cidade do Porto estava a cargo dos particulares que, em grupo e isoladamente, enfeitavam o 

seu quarteirão, a sua casa ou as suas janelas. A procissão tinha que ser grande e levar muitas 

figuras. As mais importantes eram as que representavam Sta Maria e Sta Catarina. Havia ainda os 

apóstolos e muitas imagens pintadas, como por exemplo: S. Cristóvão, Sto Estevão, S. Tiago, S. 

Francisco e S. Sebastião. 

A charola com o Santíssimo era conduzida por clérigos, antecedida por doze tochas 

transportadas por doze ilustres cidadãos portuenses, enquanto outros levavam as varas do pálio. 

71 BASTO, Artur de Magalhães -Moralidade e Costumes ..., p. 42. 
72 BASTO, Artur de Magalhães - Moralidade e Costumes .... p. 42. 
73 BASTO. Artur de Magalhães -Moralidade e Costumes .... p. 47. 
74 BASTO. Artur de Magalhães - Moralidade e Costumes .... p. 121. 
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Esses cidadãos eram obrigados a participarem na procissão com a sua tocha sob pena de serem 

penhorados. Na sessão camarária do dia 27 de Maio de 1503, o procurador Gil Monteiro 

requereu aos oficiais que mandassem penhorar o tabelião João Barbosa e o ourives Nicolau da 

Maia por não terem levado as tochas no dia do Corpo de Deus. Os oficiais decidiram mandar 

passar um mando para os penhorarem, «pois nom serviram com suas tochas e asy outros 

quaesquer que nam servyrom estando na cidade». 7J 

Um ano depois, a mesma questão foi discutida em vereação. Os ourives João Gonçalves, 

genro de Pedro Eanes, e João Aleixo, genro «que foi» de Lourenço Anes, não queriam participar 

na procissão e foram penhorados em 500 reais. João Gonçalves apareceu perante os oficiais e 

disse que estava muito mal «sentido de huum cabruuncollo que tinha na reigada do braço da 

parte das costas que se nom podia manear nem levar a maao a boca pêra comer e que curava 

dele mestre Joham o quall hy apressentou por testemunha e dise per juramento que nom estava 

em disposiçom pêra levar tocha nem pêra manear ho braço pola apostemençom que tinha». 

Também João Aleixo veio à Câmara desculpar-se. Alegou que, por necessidade, tinha de partir 

para fora da cidade e não podia vir no dia do Corpo de Deus servir com a sua tocha. João Martins 

Ferreira (vereador e juiz) e os restantes oficiais decidiram-lhe perdoar a pena, como haviam feito 

a João Aleixo.76 

Apesar de no século XVI a ordem dos figurantes ser diversa, no início do século à frente 

da procissão costumavam ir «os hortelões de Santo Ildefonso, e seguiam-se os confeiteiros, 

taberneiros, calafates, tornoeiros, canastreiros, serradores, caixeiros, tanoeiros, barbeiros, 

padeiros, sapateiros, ferreiros, pedreiros, alfaiates, tendeiros, cutileiros, bainheiros, espadeiros, 

correeiros, picheleiros, latoeiros, caldeireiros, etc., etc. Cada um destes ofícios dava as suas 

figuras, as suas folias. E assim apareciam na procissão o urso e montaria, 'o Drago, a Dama e 

pessoa que com ela dance \ rei mouro e alfaqui e ninfas, afigura do Baco, a nau de S. Pedro, a 

Judit com sua aia; o sacrifício de Abraão; Nossa Senhora fugindo para o Egito, com S. José e 

dois Anjos; 'o Menino Jesus em charola boa e bem ornada '; o S. Cristóvão, o S. Sebastião, os 

doze Apóstolos, Cristo com os Anjos ... O S. Jorge, o célebre S. Jorge, ia montando num 

magnífico corcel levado à arreata por dois pa/afreneiros e precedido por quatro cavalos, 

A.H.M.P., Liv. 7, foi. 138v. 
A.H.M.P., Liv. 7. foi. 220v. 
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ricamente ajaezados, levados também à arreata por criados. Tudo isto de mistura com muitas 

danças, pélas e folias. Rompiam agora as trombetas e as charamelas, à frente dos tabeliães, 

escrivães, inquisidores com suas tochas, e dos cidadãos que levavam as tochas da cidade. A 

custódia do SS. ia, suponho, nesta altura. Atrás vinham o guião e a bandeira do Porto, 

empunhados respectivamente pelo procurador e por um vereador e acompanhados pelos 

cidadãos e letrados. Fechava o préstito o rei David, ricamente vestido. Este estranho cortejo, 

não se afastava, afinal, do tipo das procissões de Corpus Christi de outras terras portuguesas». 
77 

As raparigas que representavam Sta Maria, Sta Catarina, Madalena, Dama do Drago, Sta 

Clara, entre outras, eram escolhidas com uns dois meses de antecedência entre as filhas dos 

oficiais mecânicos da cidade. Os pais das escolhidas protestavam porque as raparigas durante a 

procissão ouviam as « 'desonestidades dos mouros '» e causavam a « 'torvação dos sacerdotes e 

religiosos ' e outras pessoas que, a olharem para elas, se esqueciam das suas orações». 78 

O concelho tinha a seu cargo as figuras de Sta Maria, Sta Catarina, Sta Clara e suas 

companheiras. Todos os anos, cada uma destas figuras ficava a cargo de um dos oficiais 

concelhios, o qual devia prepará-la para a procissão às custas da Câmara. No dia 5 de Maio de 

1501, na Câmara da vereação do Porto, discutiu-se quem devia fazer, nesse ano, a Sta Maria e a 

Sta Catarina: se os vereadores ou os boticários. O corregedor da comarca de Entre Douro e 

Minho, Rui Gonçalves Maracote, mandou os vereadores presentes fazerem estas figuras, como 

era costume, sob pena de 20 mil reais para o hospital de Lisboa (tanto para os vereadores 

presentes como para os ausentes da vereação). Os vereadores Fernão Jácome e Manuel 

Gonçalves pediram uma carta testemunhável, «e que confiavam em outra que ja pediram em hum 

requerimento» que estava em poder do corregedor.79 

A requerimento de João de Paiva, procurador, foi dito ao escrivão que «tresladasse» no 

livro uma petição que os oficiais haviam feito ao rei e um mandado de D. Manuel I, «nas costas 

da dieta pitiçam per o dicto rey asinada Joham da Fonsequa escrivam da chancelaria do dicto 

senhor e Pêro Álvaro Pacheco procurador da dieta chancelaria». A petição e o mandado têm o 

BASTO, Artur de Magalhães - Moralidade e Costumes.... pp. 43 - 44. 
BASTO, Artur de Magalhães - Moralidade e Costumes .... p. 45. 
A.H.M.P., Liv. 7, fols. 28v - 29. 
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seguinte teor. Na petição, os juizes e regedores diziam ao rei «que em (empo antigo quando a 

cydade nam era em tanta povoraçam» os vereadores faziam, todos os anos no dia do Corpo de 

Deus, a Sta Mana e Sta Catarina. Como agora os oficiais mecânicos eram em maior número, «e 

cada dia crecem e ha miles muytos desuayros por nam querer cada huum hir em seu lugar», são 

os vereadores necessários para os meter na ordem, «o que nam podem fazer andando com a dieta 

Maria e Catarina». Decidiram que os boticários da cidade, porque eram «homens honrrados e 

nam andam em nenhuum oficeo na dieta precysam» as deviam fazer este ano, como as fizeram 

«huum anno depois as nam quyseram mais fazer». Pedem ao rei um alvará para conseguirem que 

os boticários «façam a dieta Catarina e Mana pois que sam homens desocupados no que nos 

faria muita mercê». O rei responde dizendo que viu a petição anterior e que acha bem que sejam 

os boticários a fazerem estas duas figuras, como até aqui haviam feito os vereadores.80 

Todos os anos, com a Sta Catarina e com a Sta Maria, eram gastas avultadas quantias. 

Noutras figuras não era necessário dispender-se tanto dinheiro, como por exemplo com os 

apóstolos. « Vestidos de alva, quais sacerdotes prestes a celebrar o oficio Divino, vistosamente 

ornamentados com cabeleiras e barbas de linho de cânave, tingidas para adquirirem a 

necessária aparência de autênticos adornos capilares, tinham de contentar-se com uma eventual 

lavagem das suas vestes e, por vezes, com alguns arranjos nos seus postiços, se bem que de vez 

em quando estes devessem ser feitos de novo». 81 Outros figurantes podiam também receber uns 

sapatos, umas saias, e para outros santos podia ser necessário, ocasionalmente, a aquisição de 

certos objectos, por exemplo: vestuário ou calçado para o Sto Estevão, setas para S. Sebastião, 

arranjo de chaves para S. Pedro. 

A maioria destas figuras eram representadas por pessoas e as restantes por esculturas, 

destinadas a serem transportadas em andores. Sobre o arranjo de algumas, na Câmara de 

vereação do Porto, no ano de 1504, o procurador dirigiu-se aos oficiais dizendo que falara com 

João Álvares (boticário) para «que tivesse carrego de fazer e coreger em dia do Corpo de Deus 

ho Chrisptos e após toi los e anjos e Sant Estevom e Sam Cnstovom e diabos». João Álvares 

80A.H.M.P.,Liv. 7, fols, l l l v - 1 1 2 . 
81 GONÇALVES, Iria - As festas do «Corpus Christi» do Porto na segunda metade do século XV: A participação do concelho 
in «Estudos Medievais», n M 5-6, Porto, 1984-1985, pp. 9-10. 
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concordou, mas queria pelo trabalho e despesa 1.600 reais. Acabaram por concordar com o 

montante pedido.82 

Na vereação de 1 de Julho de 1503, os oficiais referiram que por vezes discutia-se sobre 

«prateiras e pelles que se am de fazer cada anno per dia do Corpo de Deus por quanto aquelles 

que acabem de servir com as dietas peles se vêem a camará segundo se d'antigamente custumou 

e ai li lançam as pelles a outras prateiras e régate iras pêra aveerem de fazer as pelles pêra o dia 

do Corpo de deus vindo iro e allguas por fazerem abatimento a alguas molheres de cidadaaos e 

de escudeiros lhes lançam as peles pêra os averem de fazer e servir com elas e porque deslo 

lançam as peles pêra os averem de fazer e servir com elas e porque desto se recrecia grandes 

inconvenientes». Acordaram que a partir desta data, quando elegerem na «camará as prateiras 

pêra averem de teer carrego de fazer as dietas pelles que nom nomeem nenhuas molheres de 

cidadãos nem escudeiros nem de taes carregos devam ser escussos por quanto esta coussa se 

acostuma asyper todos estes ramos asy como Lixboa e Évora Santarém e Coynbra». H3 Para não 

haver discussões sobre este assunto na festa do Corpo de Deus de 1505 elegeram «estas patê iras 

pêra teerem carrego de fazer a pele»: Beatriz Lopes, moradora ao adro de S. Pedro, e Catarina 

Anes, moradora ao chafariz da Rua Nova.84 

Quanto à forma como decorria a procissão, as instituições episcopais queixavam-se de 

algumas pessoas eclesiásticas mudarem de lugar e de falarem durante a procissão. O povo fazia o 

mesmo: falavam, riam, discutiam e saíam da procissão para comerem e beberem pelo caminho e 

até dentro das igrejas, onde também se dançava, tocava e jogava. Junto dos altares faziam-se 

feiras e nos adros realizavam-se muitas touradas.85 

Sobre a questão da carne e dos toiros que se deviam correr no dia do Corpo de Deus, no 

dia 4 de Junho de 1504 vieram à Câmara os carniceiros: Pedro Eanes, João Pires e Gonçalo Anes. 

Disseram aos oficiais «como elles por seu mando comprarom dez toiros pêra se correrem em dia 

do Corpo de Deus como de fecto se correrom e que por revença do dicto dia eles podessem 

cortar os dictos louros a XIII certys e que ora os almotaces nom queriam que eles cortassem os 

dictos touros salvo a dous reais». Os oficiais disseram que era verdade que lhes haviam dado 

82A.H.M.P.,Liv. 7, foi. 184. 
83 A.H.M.P., Liv. 7. fols. 142 - 142v. 
84 A.H.M.P., Liv. 7, foi. 22 lv. 
85 GONÇALVES, [ria - As festas do «Corpus Christi» .... p. 49. 
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licença para cortarem os touros por «revença de Nosso Senhor a XIII certys ho arrátel por 

quanto he os dictos touros e mays nom e que elles poderam cortar a XI certys a vara daqui por 

diante e nom doutra guissa». 86 

Durante a festa do Corpo de Deus, os vendedores montavam as tendas para venderem os 

seus produtos. Os correeiros apresentaram uma petição sobre este assunto, nomeadamente, Pedro 

Álvares, Álvaro Pinto, João Gomes, Gregório Rodrigues e outros, «todos seus vizinhos do seu 

oficeo dalguas pesoas de fora e asy da cydade que punham tendas do dicto oficeo e se 

aproveytavam delle». Acontecia que quando chegava a altura da festa, alguns vendedores 

desmontavam as tendas, partiam para outros lugares e não contribuíam no pagamento da festa do 

Corpo de Deus. Os correeiros vieram pedir que qualquer pessoa «que posese tenda do dia do 

Corpo de Deus pasado pêra diante» pagasse 300 reais. O juiz e os vereadores concordaram com 

esta proposta e decidiram que metade do dinheiro devia ser para a cidade e a outra metade para a 

cera com que se havia de fazer o S. Miguel. Por fim acabaram por considerar que esta 

deliberação não devia ser cumprida por ser «em dano dos ausentes e nam serem todos 

comentadores». 87 

No século VI, no Concílio de Toledo, condenou-se o uso de, «nas solenidades dos santos, 

não só se entoarem canções inconvenientes, mas o povo se divertir com 'danças vergonhosas'». 

A festa do Corpo de Deus era animada por representações teatrais, os chamados «jogos». Os 

jogos eram organizados pelos clérigos mas pagos pela Câmara. Os temas representados eram 

muito diversificados: Vida de S. Pantaleão, Vida de Cristo, Queda de Adão, luta entre David e 

Golias, entre outros. A dança mais representada era a «mourisca», dança típica da Península 

Ibérica que representava as lutas entre cristãos e mouros. Mas toda a festa era uma dramatização, 

«uma grande parte da linguagem ritual toma a forma de diálogo; os movimentos daqueles que 

participam nas celebrações religiosas são uma forma de dramatização; a própria Missa, 

elemento central de toda a liturgia, é um drama, destinado a tornar presente a vida e obra de 

Jesus; os rituais da Semana Santa, centrados na cruz e na Hóstia Consagrada, formam um 

86 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 185v -186. 
87 A.H.M.P., Liv. 7, fols. 118v - 119. 

LIMA, António Augusto Pires de - Procissões no Porto - o Toldo - Precedência. Porto, 1949, p. 8. 
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Soberbo conjunto dramático que, na Idade Média, era vivido com toda a intensidade pelos fiéis». 
89 

Acabava-se a festa com uma refeição na Câmara. «É certo que no 'Corpus Christi ' do 

Porto, nem sempre esses jantares tomavam a forma de refeição comunitária, mandada preparar 

pela câmara. Por vezes os alimentos eram distribuídos não confeccionados». 9n Grandes 

comedores de pão e bebedores de vinho, comiam muita carne, principalmente carneiro e galinha, 

queijo antes ou depois da refeição, e, como sobremesa, costumavam comer fruta e alguns bolos. 

LIMA, António Augusto Pires de, Ibidem, p. 13. 
LIMA, António Augusto Pires de, Ibidem, p. 16. 
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Para encerrar este estudo sobre a administração municipal do Porto de 1500 a 1504, 

inclusive, impõe-se recapitular algumas conclusões esboçadas ao longo da exposição. A 

constituição da Câmara manteve-se inalterada durante este período, sendo necessária a presença 

dos juizes, procurador, vereadores e escrivão para que a vereação se efectuasse. Nas sessões 

camarárias onde se discutiam assuntos de maior interesse para o rei, nomeadamente na eleição de 

oficiais, nas questões de dinheiro e no que tocava aos privilégios e liberdades da cidade, estava 

presente o corregedor nomeado pelo rei e seu representante oficial. 

D. Manuel I procurou intervir na administração concelhia, entrando por vezes em 

confronto com os habitantes e com a Câmara do Porto. O caso mais evidente é o da residência de 

fidalgos no Porto, velho privilégio da cidade que o rei pretendia revogar, opondo-se o Porto 

tenazmente à fixação de pessoas poderosas dentro da cidade e nos seus limites. 

Um caso que abalou a ordem normal da cidade, provocando o temor entre os habitantes, 

foi a notícia de peste na Galiza, levando à tomada de medidas específicas para evitar a entrada e 

a propagação desta doença na cidade e reino. 

Depois de elaborada a tese, é de notar uma preponderância dos assuntos económicos e 

financeiros em relação aos outros aspectos discutidos, durante os anos de 1500-1504, nas 

vereações da cidade do Porto. A razão é evidente: sem dinheiro não se podem empreender novas 

construções e infraestruturas na cidade; a festa do Corpo de Deus não existiria, pois não se 

poderia, por exemplo, reparar as imagens ou comprar tudo o que fosse necessário à realização da 

mesma; e o povo, o mais desfavorecido, foi sempre o mais sobrecarregado com tributos. Quando 

não havia dinheiro no erário municipal ou régio, era a ele a quem se recorria com o lançamento 

de mais impostos - daí os seus protestos, tanto mais justos porque aqueles que detinham o poder 

económico estavam, na maioria dos casos, isentos de pagamento. Justos também eram os 

protestos da Câmara quando D. Manuel I ordenou certas medidas económicas - como a liberdade 

de venda e alojamento dos vinhos vermelhos - prejudiciais à cidade, bem quando pretendeu 

lançar a imposição sobre a carne e o vinho para a feitura de um grande hospital no Porto. 

A situação do Porto, na transição do século XV para o século XVI, ficará mais explícita 

depois de todos os estudos, dentro do mesmo âmbito mas para limites de tempo diferentes, das 

colegas de Mestrado estarem realizados. Com datas limite mais distanciadas, poder-se-á verificar 

se o governo de D. Manuel I é inovador em relação ao de D. João II, e se for em que aspectos; se 
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os problemas sentidos pela cidade do Porto são os mesmos durante os outros períodos, e como é 
que são resolvidos; e D. Manuel I, considerado como um rei centralizador, até que ponto fez 
notar a sua acção na cidade do Porto? 
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1. Distribuição das Vereações por iMeses (1500-1504) 

ANOS 

MESES 1500 1501 1502 1503 1504 TOTAIS 
JUNHO * 1 1 0 1 2 5 
JULHO 4 0 5 8 20 

AGOSTO 2 4 0 3 3 12 
SETEMBRO 5 5 0 1 0 11 
OUTUBRO 2 0 0 i 

j 0 5 
NOVEMBRO 4 5 0 6 0 15 
DEZEMBRO 4 0 3 1 11 

JANEIRO 0 3 2 0 6 11 
FEVEREIRO 0 1 0 4 8 

MARÇO 0 5 0 8 16 
ABRIL 0 2 2 0 5 9 
MAIO 0 5 4 0 7 16 

JUNHO 1 2 0 6 12 
TOTAIS 22 42 15 22 50 151 

* Vereações contabilizadas a partir do dia 26 de Junho (data da tomada de posse dos 
novos oficiais). 



2. Titulares dos Ofícios 

| ANOS OFÍCIOS TITULARES 
1500/1501 JUIZES Rui de Babo j 

Lopo Rebelo 
VEREADORES Fernão Jácome 

João Rodrigues do Avelar 

Gil Monteiro 

Luís Álvares Rangel i 

j PROCURADOR Egas Vasques 

TESOUREIRO Egas Vasques 

ESCRIVÃO Diogo Alvares 

|| ANOS OFÍCIOS TITULARES 
1 1501 / 1502 JUIZES Fernão Novais 

Afonso Rodrigues 
VEREADORES Fernando Aranha 

Luís Carneiro 

Pêro Gonçalves Privado jj 

Álvaro Domingues 
PROCURADOR João de Paiva 

TESOUREIRO João de Paiva 

.., 
ESCRIVÃO Diogo Alvares 
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1 ANOS OFÍCIOS TITULARES 
j 1502/1503 JUIZES Afonso Vaz de Caminha 

Gonçalo Vaz Pessoa 
VEREADORES João Pais 

Álvaro Rodrigues Coiros 
PROCURADOR Pedro Eanes do Cais 

TESOUREIRO Pedro Eanes do Cais 

ESCRIVÃO 
' ■ ■ ■ — 

Diogo Alvares 

ANOS OFÍCIOS TITULARES 
[ 1503/1504 JUIZES Vasco Carneiro 

Afonso Tomé 
VEREADORES Jorge Ferraz 

Fernão Novais 

Manuel Fernandes 

João Martins Ferreira 
PROCURADOR João Alvares 

TESOUREIRO 
— j 

João Alvares 

1 ESCRIVÃO Nicolau Fernandes 



1 7 9 

ANOS OFÍCIOS TITULARES 

1504/1505 JUIZES Diogo Carneiro 

Rui Leite 

VEREADORES Jusarte Lobo 

- Gomes Pais 

Francisco Ribeiro 

Nuno Álvares 

PROCURADOR João Alvares 

TESOUREIRO João Alvares 

ESCRIVÃO Nicolau Fernandes 

3. Presenças dos Oficiais Sorteados 

ANOS REUNIÕES A B C D E F G H TOTAIS 

1500/1501 42 11 29 17 26 8 15 24 31 161 | 

1501/1502 37 20 20 24 24 32 19 28 26 193 

1502/1503 22 1 1 1 1 0 0 2 1 7 

1503/1504 36 40 40 42 50 19 40 31 37 299 

1504/1505 14 2 2 1 1 2 2 10 6 26 

TOTAIS 151 74 92 85 102 61 76 95 101 686 

Quadro 1 A B - Juizes; C D E F - Vereadores; G - Procurador; H - Escrivão. 
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1500/1501 N.° DE PRESENÇAS 

A Rui de Babo 11 

B Lopo Rebelo 29 

C Fernão Jácome 17 

D João Rodrigues do Avelar 26 

E Gil Monteiro 8 

F Luís Alvares Rangel 15 

c 
Egas Vasques 24 

H Diogo Alvares 31 

1501 /1502 N.° DE PRESENÇAS 

A Fernão Novais 20 

B Afonso Rodrigues 20 

C Fernando Aranha 24 

D Luís Carneiro 24 

E Pêro Gonçalves Privado 32 

F Álvaro Domingues 19 

G João de Paiva 28 

H Diogo Alvares 26 



1502 /1503 N.° DE PRESENÇAS 

A Afonso Vaz de Caminha 1 

B Gonçalo Vaz Pessoa 1 

C João Pais 1 

D Álvaro Rodrigues Coiros 1 

E 0 E 0 

F 0 F 0 

G Pedro Eanes do Cais 2 

H Diogo Alvares 1 

1503/1504 N.° DE PRESENÇAS 

A Vasco Carneiro 40 

B Afonso Tomé 40 | 

C Jorge Ferraz 42 

D Fernão Novais 50 

E Manuel Gonçalves 19 

F João Martins Ferreira 40 

G João Alvares 31 

H Nicolau Fernandes 37 
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1504 /1505 N.° DE PRESENÇAS 

A Diogo Carneiro 2 

B Rui Leite 2 

C Jusarte Lobo 1 
D Gomes Pais 1 

E Francisco Ribeiro 2 
F Nuno Alvares 2 

G João Alvares 10 

H Nicolau Fernandes 6 

4. Presenças dos Oficiais Substitutos 

ANOS REUNIÕES A B c D E F G H I J L TOTAIS 
1500/1501 12 4 1 3 2 2 2 1 11 1 1 1 28 
1501/1502 17 6 2 1 1 1 0 0 7 0 0 0 18 
1502/1503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1503/1504 31 18 0 0 0 0 0 0 18 1 1 1 39 
1504/1505 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
TOTAIS 61 29 3 4 3 3 2 1 36 2 2 2 87 

Quadro 2 AB- Juizes; CDEFG- Vereadores; H- Procurador; IJL- Escrivão. 



1500 /1501 N.° DE PRESENÇAS 

1 A Luís Alvares Rangel 4 

B Gil Monteiro 1 

C Álvaro Rodrigues Coiros 3 

D João Martins Ferreira 2 

E João Beleágua 2 

F James de Aragão 2 

G Afonso Tomé 1 

H André da Rocha 11 

I Jervás Garcês 1 

J Diogo Lourenço 1 

1 L 0 1 L 0 

1501 /1502 N.° DE PRESENÇAS 

A Fernando Aranha 6 

B Luís Carneiro 2 

C João de Oliveira 1 

D Pedro Dias 1 

E Fernão Jácome 1 

F 0 F 0 

G n G n 

H Nuno Alvares 7 

I 0 I 0 
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J 0 J 0 

L 0 ! L 0 ! 

Para os anos de 1502 /1503 não existem referências a oficiais substitutos. 

1503 /1504 N.° DE PRESENÇAS 

A João Martins Ferreira 18 

B 0 B 0 

C 0 C 0 

D 0 D 0 

E 0 E 0 

F 0 F 0 

G 0 G 0 

H Pedro Eanes do Cais 18 

I Brás Francisco 1 

J Diogo Álvares 1 

L João de Figueiró 1 
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B 

D 

1504/1505 

Paulo de Pedrosa 

N.° DE PRESENÇAS 

H 
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5. Aforamentos da Cidade do Porto 

IDATA OBJECTO LOCALIZAÇÃO FOREIRO FORO 
OBRIGAÇÕES 

PERÍODO OBSERVAÇÕES FONTES 

21 Jun. 
1500 

Casas Junto à «porta de 
cyma de villa» 

Rodrigo 
Alvares 
carpinteiro 

Deu o foro a Pêro 
de Basto por mil 
reais. 

3 vidas Rodrigo Alvares 
renunciou ao foro 
nas mãos dos 
oficiais porque 
necessitava de 
dinheiro 

A.H.M.P., 
Liv. 7, foi. 
51. 

17 Jul. 
1500 

Casas Junto à «porta de 
cyma de villa» 

Pêro de 
Basto 

350 reais 
Arranjar as casas. 

3 vidas A.HM.P., 
Liv. 7, fols 
51 - 51v 

12 Set. 
1500 

Casas e loja Na Lada. 
As casas «partem 
de hua parle com 
casas de Joane 
Armes Machucho e 
da outra com torre 
de Ruy Gotiçallvez 
tabaliam que esta 
derribada e per 
outra com viella e 
pardieyro e per 
diante rua puprica 
com hi/a lojea de 
fundo acyma». 

Sebastião 
Fernandes, 
clérigo 

250 reais 
O próprio disse 
que «corregeria e 
repay raria as 
dietas casas de 
todo ho que lhe 
mester fose». 

3 vidas Renovação de foro A.H.M.P., 
Liv. 7, fols 
5W-52. 

31 Out. 
1500 

Saída das 
casas 

Rua da Cordoaria Maria 
André, 
viúva 

40 reais 3 vidas Como não achava 
o prazo que tinha, 
Maria André pediu 
que lhe 
emprazassem de 
novo a saída, pela 
qual pagaria mais 
20 reais. 

A.H.M.P, 
Liv. 7, fols 
52V-53. 

2 Nov. 
1500 

Casas Rua do Souto, 
«partem com casas 
de Bras Eannes 
ourivez e com 
casas de mestre 
Joham 
Bonbardeyro e per 
detrás seu enxido e 
sayda pêra o muro 
e per diante rua 
puprica». 

Vasco 
Afonso, 
serralheiro, 
e Lopo 
Dias, 
marinheiro 

48 reais à cidade 
70 reais ao Cabido 

Perpétuo Escambo de 
aforamento de 
casas entre Vasco 
Afonso e Lopo 
Dias. 

A.H.M.P., 
Liv. 7, fols 
70 - 70v. 

14 Nov. 
1500 

Saída das 
casas 

Rua da Cordoaria Maria 
André e 
Pedro 
Álvares 
Carafate 

23 reais / cada Perpétuo Maria André pediu 
que emprazassem a 
saída aos dois. 

A.H.M.P., 
Liv. 7, fols 
53 - 53v. 

5 Dez. 
1500 

Casas 

i 

Rua do Souto, 
'(partem de hua 
7arte contra ho 
iguyam com casas 

João Dias, 
sapateiro 

350 reais 
Arranjar as casas 
íté ao dia de S. 
Miguel de 1501, 

3 vidas Esteve Anes e sua 
mulher, Beatriz 
Lopes, haviam 
doado estas casas 

A H M P , 
Liv. 7, fols 
53v-54. 
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DATA OBJECTO 

12 Dez. 
1500 

LOCALIZAÇÃO 

Casas 

de Afonso Alvarez 
espadeiro e da 
parle de bayxo 
contra o vendazall 
com casas de 
Fernam de Lima 
que estant 
defronte» o 
hospital do 
Recamador. 

FOREIRO 

17 Dez. 
1500 

Rua do Souto 

Dois chãos 

Pedro 
Afonso 
sapateiro 

17 Dez. 
1500 

2 Jan. 
1501 

Um «parte do 
muro abayxo das 
casas de Martim 
de Bayros e 
abayxo de huum 
chãao que ora 
andam em pregam 
em que Gonçalo 
Afonso tem 
lançado que he 

junto da escada 
que vayperaho 
dicto muro». 
Outro «contra a 
escada do muro 
ficava ainda XX 
palmos de» chão. 

Martinho 
Anes, 
lavrador 

Chão Tem «XXpalmos 
de largo a sair per 
cordel! com casas 
de Martim de 
Bayros e com os 
outros seus 
vizinhos». 

Gonçalo 
Afonso 

Pedaço do 
rio 

De uma ponte de 
pedra que está 
detrás da rua dos 
Mercadores «em 
ho rio da villa atee 
a sayda d'agoa 
que saee das 
tendas de Sam 
Domingos». 

Luís Anes 

FORO 
OBRIGAÇÕES 
«salvo hua sobre 
cozinha que he 
imposivell de 

fazer». 

PERÍODO 

250 reais 
Arranjar as casas. 

67 reais 
Construir casas no 
prazo de um ano. 

Perpétuo 

40 reais 
Fazer casas no 
prazo de um ano. 

100 reais 
Fazer os moinhos 
«da dada deste 
prazo a dous annos 
primeiros 
vindeyros em os 
lugares 
lemitados», não 
embargando as 
pessoas que  

Perpétuo 

3 vidas 

OBSERVAÇÕES 

a João Dias, que 
pediu aos oficiais 
um aforamento em 
três vidas. 

FONTES 

3 vidas Pedro Afonso de 
Aguiar renunciou 
ao prazo nas mãos 
dos oficiais, por lhe 
não serem mais 
necessárias, desde 
que as 
emprazassem logo 
a Pedro Afonso. 

A.H.M.P., 
Liv. 7, fols 
54v-55. 

A.H.M.P., 
Liv. 7, fols 
55v-56. 

Por ser caro e ser 
em prol do povo 
haver moinhos 
dentro da cidade, 
oficiais acharam 
por bem «averem 
de sua maquyapor 
cada huum 
alqueire que em os 
dietas moynhos 

A.H.M.P, 
Liv. 7, foi. 
56v. 

A.H.M.P. 
Liv. 7., fols 
57-58. 
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DATA 

2 Jan. 
1501 

OBJECTO 

Casas 

2 Jan. 
1501 

Casas 

17Abr. 
1501 

Casas 

29 Abr. 
1501 

Lugar e 
monte 

LOCALIZAÇÃO 

Casas «estam a 
dicta ponte de Sam 
Domingos sobre as 
tendas da dicta 
ponte». 

FOREIRO 

Luís Eanes, 
alfaiate 

FORO 
OBRIGAÇÕES 
queriam apanhar 
água do rio para os 
seus enxidos. 

Porta do Olivall «e 
partem com casas 
de Nuno de 
Goees». 

Rua da Bainharia 
Partem «da parte 
de cyma com casas 
de Pêro Fernandez 
tabaliam e de Luys 
Eanes baynheyro e 
da parte de bayxo 
com casa d'Alvare 
Amies quefoy 
çapateiro e diante 
rua pubreca» 
O lugar «da parle 
de contra Villa 
Nova per onde 
vaycaminho atee 

junto das acenhas 
e da outra parte 
entesta com devesa 
da quynta de 
Ouebrantoees e 
com devesa do 
casa II de Sam 
Joham 
d Alpendorada que 
ora traz Ruy Denis 
e da outra parte 

Egas 
Vasques, 
procurador 

400 reais 
Obrigado de 
«correger as ditas 
casas de todo ho 
que lhe mester 
fizer em tall guy sa 
que sejam senpre 
melhoradas e nam 
pejoradas.  

PERÍODO 

3 vidas 

Foro «que as ditas 
casas sam 
obrigadas a 
pagar». 

João 
Martins, 
serralheiro 

350 reais 
Arranjar as casas. 

3 vidas 

Diogo Dias 200 reais 
Obrigava-se a 
construir casas. 

3 vidas 

OBSERVAÇÕES FONTES 

moer outra tanta 
maquya como am 
os da acenha 
d arredor da» 
cidade. 
Sogra de Luís 
Eanes havia-lhe 
dado o prazo das 
casas pelo 
casamento. 

A.H.M.P., 
liv. 7, fols 
58 - 58v. 

Oficiais acharam 
por bem que 
comprasse as 
casas, sem ele nem 
o vendedor 
pagarem «cousa 
algua da venda 
somente em cada 
huum anno pagar 
hoforo que as 
ditas casas sam 
obrigadas a 
pagar». 

A.H.M.P., 
Liv. 7, fols 
59 - 59v. 

Renovação de foro A.H.M.P., 
Liv. 7, fols 
59v - 60. 

Diogo Dias disse 
«que sem embargo 
de ho pregoeyro 
nam achar quem 
em ho dicto lugar e 
pedaços de montes 
nomeados mays 
deyta se que elle» 
na renda do 
hospital do 
Recamador, 
«punha mais em 
todo trinta reais e 
asy çarrava os 
dictos duzentos 

A.H.M.P., 
Liv. 7, fols 
60v-61. 
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DATA OBJECTO LOCALIZAÇÃO FOREIRO FORO 
OBRIGAÇÕES 

PERÍODO OBSERVAÇÕES FONTES 

com banda da 
dicta Villa Nova 
entesta com monte 
tapado quejafoy 
vinha da dieta» 
quinta. 

reais. 

29 Mai. 
1501 

Casas A porta do Olival Álvaro 
Gonçalves, 
foi criado 
de Rui 
Vasques 
Pereira 

Oficiais «disseram 
ao dicto Gonçalo 
Piriz que 
emprazase as ditas 
casas ao dicto 
Álvaro Gonçallvez 
como lhe prouver». 

3 vidas Gonçalo Pires de 
Aguiar (alcaide do 
Porto) trazia as 
casas em 
«emprazamento 
fatiosim que da 
dieta cydade tinha 
e que ora elle 
queria emprazar as 
ditas casas em três 
vidas». 

A.H.M.P., 
Liv. 7, foi. 
62. 

12 Jun. 
1501 

Chão Junto «das casas 
do alcayde a 
dereyta da porta 
(do Olival) da 
dicta rua de Sa 
Niguell» junto do 
postigo. 

Álvaro 
Gonçalves, 
foi criado 
de Rui 
Vasques 
Pereira. 

50 reais 
Construir casas no 
prazo de três anos. 

Perpétuo A.H.M.P., 
Liv. 7, fols 
62v-63. 

10 Jan. 
1504 

Metade do 
enxido 

Bastião 
Rodrigues, 
estalajadeiro 

30 reais Maria Anes vendeu 
a metade do enxido 
por 800 reais a 
Bastião Rodrigues. 
A Câmara aforou 
ao estalajadeiro 
essa metade. 

A.H.M.P., 
Liv. 7, foi. 
202. 

30 Mar. 
1504 

Enxido Situado à «pedra 
da Myntira» 

Afonso de 
Melres, 
notário 

Seu pai pagava 20 
reais. Afonso de 
Melres «dise que 
deste aforamento 
nunca sobera» e se 
depois da morte do 
pai «allguum foro 
aa dieta cidade 
devya que o 
pagaria». 

Perpétuo Por ser filho varão, 
Afonso de Melres 
era «pussjieyro» do 
aforamento feito a 
seu pai. 

A.H.M.P., 
Liv. 7, fols 
175-175v. 

30 Mar. 
1504 

Pedaço de 
«ressio» 

Pedaço de «ressyo 
que esta no campo 
d'Olival juntada 
cassa da cordoaria 
de Vasco 
Gonçallvez 
cordoeiro que esta 
mays junta da 
porta d'Oliva/1 ». 

Vasco 
Gonçalves, 
cordoeiro 

40 reais 
Construir casas «e 
bemfeitorias e 
ussar delia de 
cordoeiro e possa 
teer sua praça 
pêra o dicto officio 
asy como a teem os 
outros cordoeiros 
junto delle». 

Perpétuo Pregão lançado ma 
janela da Câmara. 
Vasco Gonçalves 
«que pressente 
estava foy lançado 
no dicto pedaço de 
ressyo ja dicto 
corenta reais 
pidindo aos dictos 
oficiaees que lho 
rematasem». 

A.H.M.P., 
Liv. 7, fols 
175v- 176. 

30 Mar. Possa «teer A porta da sua casa Gonçalo 10 reais Enquanto A.H.M.P., 
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DATA OBJECTO LOCALIZAÇÃO FOREIRO FORO 
OBRIGAÇÕES 

PERÍODO OBSERVAÇÕES FONTES 

1504 de sobs 
cubertos 
antte a sua 
porta». 

na Ribeira, junto 
das casas de João 
Garcês, boticário. 

Martins, 
barbeiro 

«na dieta 
cassa vivir 
e lhe 
aprover». 

Liv. 7, foi. ! 
176. 

7 Jun. 
1504 

Pedaço do 
ardo rio 

Rio da vila «duas 
braças craveiras 
dehante da sua 
casa que esta a 
ponte de Sam 
Domingos». 

João 
Afonso 

50 reais Perpétuo, 
desde que 
ele «e seus 
erdeiros se 
concertem 
com as 
pessoas 
que no 
dicto rio da 
vila teem 
cassas e 
enxidos asy 
de hua 
parte como 
de outra». 

A.H.M.P., 
Liv. 7, foi. 
202. 
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I. 

1500, Setembro, 3 - Lisboa. 

D. Manuel I outorga um alvará aos moradores da comarca de Entre 
Douro e Minho, dando-lhes licença para deitarem fogo nos matos e 
montes maninhos que pretenderem aproveitar. 

A.H.M.P., Livro de Vereações n.° 7. 

[fl.41] 

«Nos el rey fazemos saber a quantos este nosso alvará virem que a nos praz dar logar e 

licença aos moradores das cydades villas logares da comarca d' antre Doyro e Minho que posam 

poor e ponham fogos nos matos e montes maninhos de que se entenderem d' aproveytar sem 

embargo de nosa ordenaçam e defesa em contrayro porem que ho dicto fogo ponham com licença 

[fl. 41v] e autoridade dos juyzes de cada huum logar e acerqua diso se guarde ho que per 

ordenaçam he mandado e com limitaçam que posto que com a dieta licença ho ponham se fizer 

nosso ho paguem a seus donos segundo forma da dieta ordenaçam e quanto a pena crime que por 

ella esta ordenada e dada aos taees se nam faraa exueaçam naqueles que niso comprendidos sem 

noso espicuall mandado porem mandamos a todas nosas justiças a que este nosso alvará for 

mostrado que ho cunpram e guardem como nelle he contheudo porque asy nos praz fecto em 

Lixboa a III dias de Setembro de mill Vc annos. 

(Assinado): El Rey » 
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IL 

1500, Setembro, 3-Lisboa. 

D. Manuel I outorga um alvará a todo o reino proibindo os fidalgos e 
senhores de terras de fazerem apurações sem especial mandado do rei. 

A.H.M.P., Livro de Vereações n.° 7. 

[fl. 41 v] 

«Nos el rey fazemos saber a todolos nosso corregedores juyzes justiças ofícyaees e 

pesoas a que este for mostrado que os povos de nosos regnos nos enviaram dizer que alguns 

fidalgos e senhores de terras soltamente agora se metiam apurar nas dietas suas terras algua gente 

deytando cavalos a lavradores e gibanetes a omeens velhos e pobres e espingardas a filhos de 

lavradores fazendo nisto outras muitas opresoees em que recebiam muita fadiga e perda de suas 

fazendas pedindo nos que mandasemos sobre ello prover e dar alguum remedeo e porque das 

semelhantes apuraçoees temos sabido que se nam segue nenhuum serviço de Deus nem nosso 

avemos por bem defendemos e mandamos que nenhua pessoa de nosos regnos de quallquer 

estado e condiçam que seja nam faça semelhantes apuraçoees sem nosso espicyall mandado e 

mandamos as justiças das terras onde ysto acontecer que lho nam consintam [fl. 42] porque 

quando dos ditos nosos povos nos conprir alguum nos prouver que quem a servyço de Deus e 

nosso e menos opresam sua que see possa fecto em Lixboa a III dias de Setembro Joham Paeez a 

fez de mill V c e por este vos mandamos que se lhe por esto alguuns penhores sam tomados que 

lhos façaees logo tornar. 

(Assinado): El Rey » 
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in. 

1500, Setembro, 4 - Lisboa 

D. Manuel I concede no alvará régio perdão aos que ainda não 
plantaram árvores, desde que o façam no prazo de dois anos. 

A.H.M.P., Livro de Vereações n.° 7. 

[fl. 42] 

«Nos el rey fazemos saber a quantos este nosso alvará virem que a nos praz 

<relevramos> e de feyto relevamos aos povos de nossos regnos todas e quaeesquer penas em que 

atee ora tenham encorrido por nam poerem e prantarem as arvores segundo que per nossa 

ordenaçam saber ysto fecta e mandamos e queremos e nos praz que nam sejam por yso 

requeridos nem demandados com limitaçam porem que elles e cada huum em seus lugares 

fiquem obrigados de da feytura deste a dous annos primeyros seguyntes poerem as ditas arvores e 

encherem delias aquelle numero que temos mandado poendo as e pratendo as porem daquelas 

primajees e fruytos que as terras milhor criarem e derem e que elles milhor poderem criar e fazer 

porque a obrigaçam da sortes e fruytos delias que mandamos que poesem lhe alevantamos em 

theudo elles porem ho conto delias segundo que temos mandado e poendo as de quaesquer 

fruytos que quyserem como dicto he dentro do tempo dos ditos dous annos entam mandaremos 

exuquetar por yso aquellas penas que for nossa mercee porem mandamos a todos nosos 

corregedores juyzes e justiças ofícyaees e persoaas a que este nosso alvará for mostrado que em 

todo ho cunpram e guardem e façam cumprir e guardar como nelle he contheudo porque asy nos 

praz fecto em Lixboa a IIII dias de Setembro anno de mill e V c . 

(Assinado): El Rey » 



195 

IV. 

1500, Setembro, 6 - Porto. 

Os vereadores da cidade de Lisboa enviaram uma carta aos oficiais 

do Porto a pedir que mandassem dois fidalgos à corte a requerer a D. 

Manuel Ipara não ir às partes de além-mar. Foram escolhidos: 

Afonso Ferraz e Álvaro Pinto. 

A.H.M.P., Livro de Vereações n.° 7. 

[ A H ] 

«Aos VI dias do mees de Setembro do anno de mill V c annos em ha dieta cidade do 

Porto na cassa da vereaçam delia estando em vereaçam e fazendo vereaçam as pessoas 

seguintees: 

Item Rui de Baboo juiz 

Item Luis Alvarez Rangell vereador 

Item Joham Rodriguiz do Avellar vereador 

Item Álvaro Rodriguiz Courros vereador 

Item Andre da Rocha procurador 

Item Anrique d' Essa fídalguo 

Item Joham Brandom contador em esta cidade 

Item Gill Alvares contador da cassa d' el rey nosso senhor 

Item Álvaro Pinto cavaleiro 

Item Gonçallo Camello cavaleiro 

Item Afonsso Feraz cavaleiro 

Item Diogo Carneiro 

Item Lopo de Callvos 

Item Fernam Novaees ho moço cavaleiro 
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Item Gorje Ferraz cavaleiro 

Item Joham Martinz Ferreira 

Item Afonsso Rodriguiz genro d' Afonso Feraz 

Item Fernam Brandam cavaleiro 

Item Joham do Porto capellam d' el rey nosso senhor 

[fl. 1 lv] 

Item Pedro Alvares criado do bispo dom Joham 

Item Álvaro Dominguis 

Item Gonçalo Vaasquez Pessoa 

Item Vasco Carneiro 

Item Pêro Gonçallvez seu genro 

Item Luis Cadueiro 

Item Gonçalo Reimam 

Todos cidadãos e outros muitos do povo e estando asy todos na dicta camarra e 

vereaçam ho dicto Andre da Rocha procurador apresentou hi hua carta dos vereadores da cidade 

de Lixbooa em derrencada aos juizes e vereadores e procurador desta cidade que lhes faziam a 

saber como elles fallaram a el rey nosso senhor que escusase em pessoa hir as partees d' aliem 

mar por manteer cedo e que el rey ho ouvira mui bem e lhes ficara de dar resposta rogando lhes 

que enviase dous homes fidalguos ao dicto senhor que lhe falia sem que nom fose ha quall cada 

hi foi leuda em suas pessoas e levada ho dicto procurador as vozes perguntou a cada hum per sy 

que lhes parecera ho que se devia de fazer sobre ho contheudo em ha dieta carta e todos diseram 

a hua voz que era bem que a dieta cidade enviase <a el rey> dous homens fidalguos e descretos 

pêra a quall cousa lhe saberem requereer que representasem a cidade e loguo ho dicto juiz e 

vereadores [fl. 12] e procurador em apartado perguntaram a cada huum que lhes parecia que 

devia asy dir ao dicto senhor rey e pellas vozes que se esprimiram caio em sortes aver d' ir ao 

dicto senhor pêra ho atras escripto e outras coussas que a dieta cidade eram necesarias aver de 

requerer aos dictos Afonso Ferraz e Álvaro Pinto aos quaees Afonso Ferraz e Álvaro Pinto hos 
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dictos juiz e vereadores e procurador e cavaleiros cidadãos e povo rogaram que acepeitasem ha 

dicta hida e elles diseram que por servirem a cidade ho fariam e estavam prestes pêra ello». 



V. 

198 

1501, Janeiro, 19 - Lisboa. 
D. Manuel I escreve uma carta à Câmara do Porto a pedir o 

recrutamento de homens da cidade para com ele irem a África no dia 15 
de Maio de 1501. 

A.H.M.P., Livro de Vereações n.° 7. 

[fl. 17] 

«Juizes veradores procurador e homens boons nos el rey vos enviamos muito saudar 

bem sabees como per nosa carta de que em vossa camará ficou ho trelado mandamos jerallmente 

a todolos cavaleiros e vasalos alem daqueles a que per nosas cartas temos escrito que todos se 

percebesem e aparelhasem pêra pasarem comnoscos em Africa este anno a quall pasajem 

prazendo prazendo (sic) a nosso senhor sera a XV dias de Mayo [fl. 17v] seguynte e queremos 

saber se tem dello cuydado e se se fazem todos prestes como lhe temos mandado e porem vos 

mandamos que tanto que esta virdes logo façaees huum rooll de todolos desa cydade e termo 

cada huum per nome com decraraçam deses que se per ventura tem asentado de hyrem com 

alguns fidalgos ou acostados a elles ho que bem podem fazer segundo que he decrarado na dieta 

primeyra carta e os avisées outra vez dello porque os que nam conprirem e fezerem ho que lhe 

asy temos mandado sera nelles ixuquetada a pena em nosa carta contheuda e asy em vos se asy 

ho nam fizerdes venha decrarado alguuns que per ventura forem de tall ydade ou desposiçam de 

doença que nam posam la hir porque outra algua escusa lhe nam sera recebida e ho dicto roll nos 

seja enviado atee per todo o mes de Março que vem em que o bem podees fazer e os asy 

aperceber e avysar vos ees que nenhuum nam fique e com decraraçam do lugar em que cada 

huum he morador. Escrita em Lixboa a XLX dias de Janeiro Álvaro Ferrnandez a fez de 501 

annos. 

(Assinado): El Rey » 
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VI. 

1501, Abril, 17-Porto. 
D. Manuel I enviou uma carta ao procurador da cidade onde manda 

que se recrutem quarenta e cinco homens para com ele irem numa 

armada contra o turco. Carta foi lida na vereação e data do dia 28 de 

Março de 1501 - Lisboa. 
A.H.M.P., Livro de Vereações n.° 7. 

[Fl. 28] 
«Aos XVII dias do mês d' Abrill de V c e huum annos sendo em camará fazendo 

veraçam os senhores: 

Item Ruy Gonçallvez Maracote corregedor com alçada 

Item Lopo Rabello juyz 

Item Fernam Jacome 

Item Rodriguyz do Avelar veradores 

Item Manuell Gonçallvez 

Item Egas Vaasquez procurador da cydade 

Item Pêro Cam cavaleiro 

Item Gomez Ferrnandez Casall d' Avoos 

Item Gonçalo d' Abreu 

Item Jusarte Lobo 

Item Gonçalo do Rego 

Item Ruy Gramaxo 
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Item Paios de Pedrosa 

Item Gonçalo Piriz d' Aguyar alcayde 

Item Vasco Carneiro ho velho 

Item Vasco Carneiro ho moço 

Item Afonso Rodriguyz 

Item Joham Barbossa tabeliam 

Item Diogo Lourenço tabeliam 

Item Fernam Gonçallvez escrivam da coreyçam 

Item Lourenço de Figeyroo tabeliam 

Item Diogo Carneeyro 

Item Pêro Vaasquez Panparona procurador 

Item Afonso Thome 

E sendo asy juntos per ho procurador da dicta cydade foy apresentada hua carta d' el rey 

nosso senhor e dada a mim Diogo Alvariz escrivam da camará que a lese em pubrico e per mim 

alta voz foy leuda do que ho theor he tall como se adiante segue: 

Juyzes veradores procurador oficyaees e homens boos da nossa cydade do Porto nos el 

rey vos enviamos muito saudar fazemos vos saber que sentindo asy por mais servyço de Deus e 

nosso ordenamos de por este anno presente espaçar nosa yda d' aalem e mandarmos hua armada 

contra ho turco em a quall nos queremos servyr e d' algua gente dos grandes e fidalgos de nosos 

regnos e asy d' alguas cydades e villas délies antre os quaees ordenamos de nos servyr desa 

cydade com oytenta homens os quaees escrevemos ao corregedor desa comarqua que apure na 

maneira que per nosa carta vos mostrara ao quall vos encomendamos e mandamos que dees toda 

ajuda que lhe cumprir pêra ho asy fazer com muyta diligencea como de vos confiamos escrita em 

Lixboa a XXVIII dias de Março Fernando de Matos a fez 1501 e posto em a carta dyga oytenta 

avemos por bem que nam sejam mais de corenta e cynquo». 

(Assinado): El Rey 



201 

VIL 

1502, Junho, 17-Porto. 
D. Manuel envia uma caria à Câmara do Porto dando notícias do 

nascimento do príncipe. Os presentes na vereação decidiram dar 20 
cruzados de alvíssaras ao mensageiro da boa nova, não podendo dar 100 
cruzados por a cidade se encontrar muito endividada. 

A.H.M.P., Livro de Vereações n.° 7. 

[fl. 119v] 

«Aos XVII dias do mês de Junho anno de V c e dous annos em a camará da veraçam 

desta muy nobre e senpre liall cydade do Porto fazendo veraçam os senhores seguyntes: 

Item Afonso Rodriguiz juiz 

Item Álvaro Dominguis 

veradores 

Item Fernand' Aranha 

Item Joham Rodriguiz do Avelar verador ausencea de Pêro Gonçallvez 

Item Joham de Payva procurador 

Item Álvaro Pinto cavaleiro 

Item Gonçalo Pinto 

Item Jorge Ferraz 

Item Diogo Pinto 

Item Joham Barbosa tabeliam 

Item Gravyell Barreyros 
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Item Joham Beleagoa 

Item Gonçalo Piriz alcayde pequeno 

Item Joham da Call tabeliam 

Item Joham Alvarez cydadao 

Item Gonçalo Serrão tabeliam 

Item Pedro Alvarez escudeiro 

Item Vicente Afonso Ferraz Velho 

correa e cynto ainda de moço pequeno criado d' el rey 

Item Diogo Diiaz escrivam d' alfandega 

Item Joham de Figeyro 

Item Francisco de Figeyro o moço 

Item Vicente Ferraz 

Item Jusarte Lobo 

Item Pedro Gonçallvez de Payva 

Item Bastiam Gill 

Item Vasco Carneiro 

Item Joham de Figeyroo 

e Joham Nunez d' Aveyro 

[fl. 120] 

Os quaees foram todos chamados per pregam a dieta camará pêra averem de ouvyr hua 

carta d' el rey nosso senhor sobre o nacymento do princepe nosso senhor a quail logo hy foy 

leyda per mim Diogo Alvarez escrivam da camará alta voz que todos ha ouvyram e sobre todo 

deram graças a Deus e louvores por tam alta mercê querer fazer neste regno e logo hy meteram 

em pratica as alvyseras que poderiam ou deviam dar ao mesigeyro que a tall nova e carta trouxe e 

as vozes se mete<ram> todo e praticando sobre ello avendo respeyto a cydade ser tam nobre e 

honrrada como he devyam dar d' alvysara ao tall misygeyro cem cruzados avendo respeyto a 

cydade quem he e asy a grandisema nova que trouxe em pesoa do que a dieta cydade pode e na 

posança em que ora esta por estar muito endevydada ao jerall pareceo a mor parte (que dewam 
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dar) nam podiam dar mais de XX cruzados e esto se fose logo pago e pêra estes XX cruzados se 

averem se devyam de aver per esta maneira. Convém a saber: que ho procurador e thesoureiro 

Joham de Payva lhe prouvese de <os> dar de sua casa e pêra os logo aver como ho anno entrar se 

tornaraa a entregar e que pêra ello lhe quebrariam per hua renda que elle procurador quysese e na 

camará mesma lhe seria logo ordenado ho que asy rogaram ao dicto procurador e thesoureiro que 

lhe prouvese dello do que a elle aprouve de ho fazer e logo acordaram todos que pêra o dicto 

Joham de Payva aver os dictos XX cruzados breve que lhe apropiavam e aviam por bem aver per 

as buticas de [fl. 120v] Diogo de Bustamante IIIIIIc reais (e polias casas em que vive dous mill 

reais) e polas pensoees velhas da rua de Sa Miguell (três) <cynquo> mill e IIII ° reais que se 

montam em os dictos XX cruzados os quaees das pensoees velhas mandaram logo Dinis Eannes 

que recada se dante maão e os das boticas e casa de Diogo de Bustamante se recadara pêra Sa 

Miguell que vem e de todo lhe mandaram fazer logo huum mando pêra todo elle aver e receber 

ho que asy empresta e mandaram a mim dicto escrivam que asy ho escrevese neste livro por 

acordo ho que asy escrevy da quall carta he a seguynte nam seja duvida nos riscados». 
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VIII. 

1504, Junho, 7 - Lisboa. 

D. Manuel I, em carta régia endereçada à cidade, manda os oficiais 
e moradores do Porto fazerem a procissão do Anjo todos os anos no 
terceiro Domingo do mês de Julho. 

A.H.M.P., Livro de Vereações n.° 7. 

[fl.209v] 

«Juizes vereadores ofíciaees fídallgos cavaleiros e escudeiros e povoo da nosa cidade do 

Porto nos el rey vos emviamos muyto saudar fazemos vos saber que avendo respeito he como 

nosso senhor Deus por salvaçom de nosas almas conservaçom e alongamento de nosas vidas quys 

ordenar em cada reyno cidade e luguar e asy cada huum de nos outros anjos que nos gardasem de 

todo mal e nos provocassem a bem fazer sentyndo asy por serviço de Deus nos com os prelados 

de nossos reinos hordenamos ora novamente que em todos nossos reinos e se novos avendo 

conhecimento de tanto levar oficio como sem nosos merecimentos sobmente por sua bondade de 

tam samtas gardas recebermos que em cada huum anno em o terceiro Domingo do mes de Julho 

se faça solene memoria deste anjo nosso gardador em o quall dia aalem da muyta solenidade que 

em todalas igrejas se fará se a de fazer devota e solene procissam e porque nos desejamos muyto 

e queríamos que [fl. 210] esta procissam se fizesse com muyta honrra ordenaçom rogamos vos 

encomendamos vos muyto que solinizees e façaees honrrar o mays que onestamente e a serviço 

de Deus se poder fazer mandando que todo o povoo vaa a dieta procissam e antre as coussas que 

se nela ouverem de fazer mandares fazer huua bamdra grande em que hira pyntado ho Amjo na 

maneira que esta em cada huum dos ofícios que sam empanidos pêra se rezar em estidos e ao pee 

da pintura seera escripto em leteras grandes e bem vistosas estas palavras Chrisptos reine e 

civitates nomeando a que ho nome da cidade e esta bamdra ira em procissam detrás de todallas 

cruzes e a lèvera o alferez da cidade e se o hy nom ouver leva la ha o juiz conpryo asy escripta 

em Lixboa a Vil dias de Junho Duarte Fernandez a fez de 1504». 
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(Assinado): El Rey 
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