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1 - Introdução 

1.1 – Temática e objeto de estudo 

 Esta dissertação tem como objetivo estudar a história militar da cidade do Porto 

na Época Medieval, demonstrando que a evolução do burgo portuense ao longo dos 

tempos lhe permitiu um papel nuclear a nível militar, tanto na sua própria afirmação 

como cidade, como no apoio a campanhas importantes na história medieva do país.  

 Apresento este trabalho ciente das dificuldades que se apresentariam; embora o 

florescimento da historiografia militar em Portugal seja um fator a louvar 

(principalmente com o aparecimento da Nova História Militar Portuguesa) a temática 

da guerra é ainda um território com imensos caminhos a explorar. Sobre a cidade do 

Porto na época medieval, encontrámos toda uma listagem de obras fundamentais para o 

estudo desta cidade, como poderíamos fazer um inventário de trabalhos, artigos e teses 

sobre as mais variadas dimensões da vivência medieval portuense
1
, mas deparamos com 

uma ausência absoluta de uma obra que agregue exclusivamente a área do estudo militar 

da cidade do Porto. As obras gerais desta cidade, complementares entre si, conseguem 

garantir ao investigador uma explanação histórica fluida e articulada desde a presença 

castreja até aos descobrimentos; demonstram a vida económica, o florescer da dinâmica 

e empreendedora “ Ribeira dos negócios”, vocacionada para o comércio e o 

artesanato/indústria, contrastando com o alto bispal da Sé, imponente e muralhado, ex-

libris do poder eclesiástico. “ (…) Porque se lá em cima se defendia o ideário de um 

senhorialismo ornado de teocracia, cá em baixo afirmava-se a excelência do poder 

monárquico e municipal, em nome do direito comum”
2
. Um caso raro esta cidade do 

Porto, um caso de duas muralhas-duas cidades, no alto de Penaventosa onde o símbolo 

majestoso dos cânones religiosos ficou protegido por um muro arcaico enquanto a 

muralha (dita) fernandina açambarcava com a sua moderna construção o Porto burguês, 

o Porto dos negócios, o Porto do mar… 

 Contudo não é sobre os arquétipos criados em torno da mutação económica e 

social do Porto que esta dissertação incide para isso possuímos a sempre crescente 

listagem de trabalhos e obras que serão tratadas mais tarde na exposição crítica da 

bibliografia. Este trabalho pretende sim, expor a história militar do Porto, a sua 

                                                           
1
 Ver “Estado da arte” 

2
 SOUSA, Armindo de, “Tempos Medievais”, in História do Porto, dir. de L. A. de Oliveira Ramos, Porto: 

Porto Editora, 2001, p. 151. 
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participação em campanhas relevantes para a história portuguesa, a sua presença na 

documentação de cariz bélico, bem como casos particulares relevantes para a dinâmica 

militar deste local; é uma tentativa de ser o seu curriculum militar revelando mais uma 

faceta deste Porto nascido “num lugar áspero”, integrando a sua evolução histórica com 

a temática da guerra. 

 

1.2 – A Cronologia 

São de difícil exposição, os limites cronológicos escolhidos para enquadrar este 

estudo, uma vez que abrangemos períodos de tempo anteriores à época medieval ao 

retratar as muralhas castrejas e romanas. Contudo, como o trabalho de história medieval 

que é, poderemos situá-lo entre 868, o ano da presúria de Vímara Peres e uma das 

possíveis datas de reconstrução da Cerca Velha em 1415, data em que a armada 

portuguesa conquista Ceuta e onde participou, de uma importante forma, a cidade do 

Porto.  

1.3 – As fontes e a metodologia 

 A metodologia usada consistiu no agregar de informação (proveniente da 

bibliografia e das fontes documentais) na sua análise e compreensão, apoiada pela 

cartografia e pelo domínio do espaço da cidade, onde se situam os principais vestígios 

existentes relativos ao tema em questão. Quanto às fontes, procuramos recolher obras de 

historiadores cuja área de investigação incidisse nos dois tópicos em que assentam este 

trabalho: História militar e a cidade do Porto. Autores como Artur de Magalhães Basto, 

António Cruz, Luís Miguel Duarte ou João Gouveia Monteiro, entre outros, com os seus 

estudos garantiram-nos um profundo conhecimento destas duas temáticas que tentámos 

enquadrar. Perante a informação bibliográfica recolhida, procuramos a obtenção de mais 

dados nas fontes (essencialmente fontes impressas) como atas de vereação, chancelarias 

e crónicas, que nos permitiram recolher as confirmações necessárias para o que 

estávamos a desenvolver. 
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1.4 – “Estado da arte”, apresentação crítica da bibliografia 

 A História flui organicamente com a explicação das campanhas militares como 

causa ou efeito de determinada questão política, económica ou mesmo social, uma vez 

que a demonstração da força pela espada foi o principal motor da evolução territorial de 

grande parte dos países europeus na época medieval. A História militar surge como 

mais uma área de investigação, mais uma variável riquíssima em informação que, 

embora colocada na ribalta, se apresentou durante muito tempo fragmentada e 

incompleta. Para esta dissertação, começamos com a pesquisa de obras básicas para o 

entendimento do nascimento e desenvolvimento da cidade do Porto. Seria impossível 

estruturar este trabalho referindo aleatoriedades que, apesar de factuais, não seriam 

corretas sem uma devida contextualização. Propomo-nos a apresentar o ponto da 

situação referente à cidade do Porto e, circunscrevendo ainda mais, as contribuições de 

cada obra para a temática da história militar da cidade. 

 Os capítulos iniciais escritos por Damião Peres, inseridos na grandiosa obra 

Historia da Cidade do Porto, volume I, são importantes para o período pré-medieval e 

medieval da cidade. A evolução desde as origens, onde se identifica a localização dos 

castros, a ocupação romana, a presença sueva e o embrião da futura cidade Invicta é 

detalhada ao pormenor. É, sem dúvida, uma obra com informação sólida, propondo 

bons mapas, documentação e todo tipo de fontes escritas que demonstram as várias 

hipóteses do aparecimento de Portus Cale. A exposição sobre o povoamento mais antigo 

no território Portucalense e sua evolução permite lançar uma das principais questões 

desta tese: as muralhas antigas da cidade, tradicionalmente consideradas como suevas, 

que cronologia teriam? Outro tópico interessante foi a demonstração das pesquisas 

feitas para se atingir um número preciso da densidade populacional do Porto através da 

escaramuça feita com um contingente castelhano em 1384, e com a participação dos 

besteiros do conto. Além da sua finalidade dá-nos a conhecer melhor uma das poucas 

participações da cidade em batalha. De realçar ainda no subcapítulo “Vida Económica” 

a boa exposição da participação portuense na construção naval, intimamente ligada às 

campanhas e feitos militares de Portugal. Porém as questões puramente militares são 

parágrafos imersos na azáfama e progresso do burgo portuense.  

 Outra obra essencial, é a História do Porto sob a direção de Luís A. de Oliveira 

Ramos. Obra esta mais incisiva e menos teórica, é seguramente uma pedra basilar da 

investigação sobre a cidade do Porto. O capítulo “Tempos Medievais”, da autoria de 
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Armindo de Sousa, assegura ao leitor uma exposição clara e bem estruturada através dos 

subcapítulos “Os espaços” e “Os Homens”, que nos dão a conhecer as particularidades 

de uma cidade dominada pelos bispos mas orientada pelos mercadores, da evolução que 

partiu do foral concedido por D. Hugo em 1123
3
, a prestação das individualidades e dos 

grupos societários e as suas áreas de influência. Um trabalho, de facto completo, que 

contribui determinantemente para esta pesquisa e para a área da história militar, pois a 

exposição detalhada do tamanho das cercas, das portas, entradas, postigos, perímetro, 

motivações e financiamento das mesmas é vital para o entendimento do perímetro 

defensivo da cidade do Porto. Expõe-nos um panorama geral dos muros, que permite 

teorizar acerca da relevância militar desta cidade, especialmente as linhas dedicadas à 

formação da cerca fernandina, que por ter mais fontes, assegura ao investigador uma 

boa explicação do como, quando e o porquê do seu aparecimento. Outra questão 

fundamental é a do alargamento do termo por D. Fernando em 1369; para além das 

importantes causas económicas, é a necessidade de homens para as muralhas que 

motiva este alargamento: “Estando as muralhas prontas (…) saltava aos olhos de toda a 

gente a insuficiência dos moradores para a defesa dessa imensa muralha, em caso de 

cerco”
4
. Um caso que expressa bem a magnitude da obra e as insuficiências existentes 

para a manter.  

Outras obras generalistas mas importantes para esta pesquisa são Esboço da 

História da cidade do Porto de Armando Marques Guedes e a recente História do 

Porto: para este trabalho foram utilizados três livros desta obra – Como nasce uma 

cidade, das origens ao Condado Portucalense de Joana Sequeira, A cidade dos 

mercadores, da luta pelo poder civil às guerras fernandinas de Flávio Miranda e A 

cidade e o Mestre, entre um rei bastado e um príncipe perfeito da autoria dos dois 

investigadores anteriormente referidos e de Luís Miguel Duarte. Relativamente à 

primeira obra, a sua importância reside, principalmente, na relevância dada (ainda que 

de forma sintetizada) à participação do Porto nas armadas que partiram para a conquista 

das praças no Norte de África, aludindo aos primeiros passos dos Descobrimentos. A 

História do Porto é mais uma excelente obra que contextualiza (e bem), por capítulos, a 

evolução da cidade e que trata as questões eternamente colocadas sobre a muralha 

                                                           
3
 SOUSA, Armindo de, “Tempos Medievais”, in História do Porto, dir. de L. A. de Oliveira Ramos, Porto: 

Porto Editora, 2001, p. 132: “ (…) bispo considerado como o fundador primogénito da marinha de guerra 
espanhola, D. Hugo sabia as promessas das cidades abertas para o mar.”  
4
 SOUSA, Armindo de, “Tempos Medievais”, in História do Porto, dir. de L. A. de Oliveira Ramos, Porto: 

Porto Editora, 2001, p. 170.  
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primitiva do Porto, o aparecimento da muralha dita fernandina e seu financiamento, as 

consequências para o termo, a localização das portas e postigos e ainda, casos pontuais 

mas relevantes, como a Ponte das Barcas exigida por D. Fernando aquando da invasão 

de Henrique II de Castela. Uma boa estruturação dos capítulos dá-nos a articulação 

entre os parâmetros políticos e os episódios militares, garantindo informação valiosa 

para a História Militar da cidade. Foram todas estas obras referidas anteriormente que 

nos permitiram um enquadramento capaz da História da cidade do Porto. Passaremos 

agora para estudos pontuais que embora reduzidos (alguns) em extensão, são de grande 

relevância para a prestação militar da cidade ao longo da época medieval.  

 Inserida no VIII centenário da conquista de Lisboa, a obra Duas cidades ao 

serviço de Portugal - Subsídios para o estudo das relações de Lisboa e Porto durante 

oito séculos que inclui trabalhos de variados autores, sendo os dois primeiros, que nos 

abonam dados para esta dissertação: “O Porto na conquista de Lisboa”, por Luís de 

Pina e “Do auxílio prestado a Lisboa pelos portuenses no cerco de 1384”, de António 

Cruz. O primeiro, com o seu romantismo histórico e a forma altamente descritiva da 

história primordial da cidade, dá-nos nas páginas finais do trabalho descrições 

importantíssimas da armada dos Cruzados que veio em apoio à conquista da futura 

capital da nação, relatando as considerações do cruzado Osberno quanto à chegada ao 

Porto e os preparativos para rumarem a Lisboa, e ainda o discurso do bispo portuense 

Pedro Pitões, que exultava com a presença dos cruzados, apelando à supremacia da fé 

cristã e preparando os soldados para a campanha que se avizinhava. O capítulo de 

António Cruz revela o empenho da cidade no aparelhamento da frota que socorreu a 

cidade de Lisboa, cercada no dia 8 de Fevereiro de 1384 por Castela. A necessidade de 

reforços e ajuda foi ouvida no Porto, que não poupou esforços para o socorro tão 

almejado. Este trabalho conta ainda com um apêndice documental importante, de 

recibos e notas de dívida de indivíduos portuenses que movimentaram esforços 

económicos e materiais para o apetrechamento da frota. Outros trabalhos de António 

Cruz oferecem uma amplitude à história militar portuense: Vélho Burgo – Alguns 

aspectos, figuras e casos do Porto Antigo garante, tal como o trabalho anterior, um 

acervo documental bastante completo sobre os esforços financeiros do Porto no auxílio 

a Lisboa. Contudo, a obra O Porto nas navegações e na expansão, para além de revelar 

a tradicional vocação marítima da região do Porto e a sua contribuição para o destino de 

Portugal, analisa, também, toda a logística por trás do apetrechamento das frotas, os 

marinheiros que as compunham, a arte da carpintaria naval, bem como os inevitáveis 
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cenários de cariz económico e comercial. O capítulo segundo, contudo, foi-nos mais 

útil, na medida em que foca de uma forma mais desenvolvida e sustentada a 

participação desta cidade nas campanhas contra os castelhanos ou o envolvimento nas 

frotas que desembarcaram no norte africano. São importantes informações que revelam 

a quantidade de embarcações e acima de tudo os métodos de as armar. Mais do que o 

esforço de uma cidade, o esforço de uma região a nível logístico, que foi sem dúvida, 

um centro vital de apoio às campanhas militares.  

  

Relevantes são, também, certos trabalhos de Artur Magalhães Basto, em 

particular na publicação de fontes: Limiar da tragédia, reflexos no Porto das vésperas 

de Alfarrobeira (este retirado da “Revista de História”) e o Livro Antigo de Cartas e 

provisões dos senhores reis D. Afonso V, D. João II e D. Manuel I. São obras que 

demonstram a postura do burgo na eminência de um conflito bélico e a forma como se 

processava a segurança e o “fechar as portas” da cidade, bem como documentação 

comprovativa da presença de armeiros na cidade, da segurança noturna e, mais uma vez, 

da participação na conquista das praças africanas.  

 Contámos, também, com trabalhos menos incisivos no tema, como A torre da 

marca e outras balizas de Bernardo Xavier Coutinho, que muito modestamente nos 

esclareceu a problemática da torre de vigia junto ao Douro, ou ainda de Humberto 

Baquero Moreno, Alguns aspectos das cidades medievais – os corpos militares e a 

demografia, e ainda A manutenção da ordem pública no Porto Quatrocentista. Ambas 

dão-nos dados relevantes quanto à composição demográfica intuída através dos corpos 

militares e a composição de certos grupos para-militares, da alcaidaria e ainda acerca do 

cumprimento da lei relativamente à posse de armas.  

 Para finalizar esta breve análise bibliográfica introdutória, não podemos deixar 

de mencionar, logicamente, a Nova História Militar de Portugal, cujo primeiro volume 

da autoria de Mário Barroca, João Gouveia Monteiro e Luís Miguel Duarte, é uma obra 

de referência, esta sim dedicada quase exclusivamente à temática bélica no Portugal 

medieval, analisando ao detalhe a composição total da arte da guerra. O historiador João 

Gouveia Monteiro, com a sua tese de doutoramento, A guerra em Portugal nos finais da 

Idade Média garante outro marco na historiografia militar bastante útil aos 

investigadores, uma vez que “varre” as fontes portuguesas existentes (comparando-as 

com obras de outros países) para relatar com rigor a completa organização militar nos 

finais da idade média em Portugal. Ambas foram consultadas para a realização desta 
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trabalho, pois tal como necessitámos de nos inteirar da história geral da cidade do Porto, 

o mesmo fizemos para a história militar, procurando ideias e levantando questões 

propícias a esta dissertação. Foram trabalhos imprescindíveis para o ponto de partida da 

investigação.  

 Toda esta exposição de trabalhos e publicações revelou-nos a realidade: a 

historiografia militar está intrinsecamente ligada ao domínio da política e voga com ela. 

Existem poucas obras acerca dos aspetos militares das cidades medievais portuguesas e, 

com toda a reserva que as nossas fontes escritas nos permitem, seria um valoroso passo 

a dar. Com a proliferação de estudos fortemente ligados à economia e à dimensão social 

das cidades, um inventário da vida militar urbana, na linha do que foi feito para a cidade 

de Lisboa com Miguel Monteiro
5
, era algo de que a historiografia portuguesa 

seriamente precisava, permitindo um mais fácil acesso aos detalhes militares em 

questão. Com isto não queremos transmitir uma visão pessimista, historiograficamente 

falando, pois estamos cientes das sólidas obras de temática militar que compõem a 

historiografia portuguesa.  

Voltando ao assunto, verificámos um puzzle, cujas peças estão dispersas, e em 

alguns casos perdidas, que dificultaram a pesquisa mas cuja resolução, graças à 

contribuição, ainda que indireta, de todos estes autores, é alcançável e passível de ser 

feita. O envolvimento destes eruditos nos esforços de compreender cada vez mais a 

história deste país e desta cidade deu-nos as bases para futuros investigadores, militares 

ou não, poderem construir um novo caminho na historiografia portuguesa. Com esta 

exposição esperamos ter dado um enquadramento bibliográfico do que se fez e se faz 

quanto à temática da história militar do Porto e à sua utilização neste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5
 MONTEIRO, Miguel, Lisboa e a Guerra nos finais da Idade Média (1367-1411). Dissertação de mestrado 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Coimbra, 1999. 
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2 – A Defesa da Cidade do Porto 

 

2.1 – Condições Naturais  

 

 Antes de partirmos para a análise das muralhas construídas pelo Homem para a 

sua proteção, demonstraremos as condições naturais que cercam e compõem a região da 

cidade do Porto que, tal como em qualquer outra cidade, influenciam profundamente o 

seu desenvolvimento e o das populações residentes. A urbe medieval, e a castreja e 

romana antes dela, formaram-se em torno do morro da Pena Ventosa, elevação que faz 

parte de um conjunto de colinas, coroadas de planaltos de maior altitude a nordeste, 

baixando suavemente em direção ao oceano e à foz do Douro. Reparamos que ao longo 

dos tempos o núcleo habitacional de eleição é o topo do morro de Pena Ventosa, 

precisamente devido à posição estratégica que ocupava, contemplando (vigiando) o 

Douro e sendo capaz de albergar em segurança as populações. Esta topografia modelada 

pela rede hidrográfica da região (composta por pequenos afluentes, agora canalizados, 

que contornavam e rasgavam os morros) é constituída por um conjunto de colinas “que 

apresentam altitudes de cerca de 70 a 80 metros nos seus pontos mais altos, formam 

amplos e fundos vales nas cotas mais baixas. Através da carta de declives da cidade 

vemos que o conjunto referido se encontra na zona de maior declive da cidade 

(chegando a alcançar valores na ordem dos 45º), ou seja, na área que serve de limite 

sudoeste à cidade do Porto, e se situa junto ao Douro”
6
. Este ‘anfiteatro’ natural que se 

dispôs para a instalação do casario era ainda flanqueado pelo Monte da Vitória e a 

sentinela avançada do outro lado do rio: Gaia. Conforme iremos mostrar na conclusão 

deste capítulo, ao delimitarmos a cidade do Porto por todas as suas cercas e no espaço 

intramuros que hoje é sabido que ocupava, localizámos o núcleo embrionário da cidade 

no Morro da Sé (bem perto do morro da Cividade) com excelentes condições naturais de 

defesa, capitais para o prosperar de um assentamento humano. Esta localização garantia 

às populações residentes a vantagem de uma posição elevada que uma construção 

defensiva deveria possuir em detrimento de outros lugares, também ribeirinhos mas 

com altitudes situadas mais próximas do nível do mar, mais convidativas a uma 

                                                           
6 TEIXEIRA, Helena Regina Lopes, Porto, 1114-1518: a construção da cidade medieval. Dissertação de 

mestrado em História Medieval e do Renascimento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, 2010, p. 12. 
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invasão: “Focando-nos no morro da Penaventosa como núcleo embrionário do Porto 

medieval, sabemos que este é um esporão de difícil acesso, com uma altura de 76 a 78m 

nas cotas mais altas, e defesas naturais excepto por Norte, onde forma uma plataforma 

convidativa à fixação de casas e delineamento de ruas”
7
.  

 Após a acidentada localização natural (que com as construções das cercas teria 

apenas a Norte um ponto fraco, comparado com o burgo fechado, rude e áspero 

modelado pela composição rochosa envolvente) obtemos no rio Douro, tal como em 

outros afluentes que potenciam o desenvolvimento de polos de povoamento, uma das 

características mais vitais desta região. Desde sempre a fomentar a chegada e partida de 

gentes e mercadorias, as populações residentes na região do Porto sempre procuraram o 

Douro e o rio retribuiu, tornando-se o principal impulsor da atividade marítima tão 

característica desta cidade ao longo da história, como diz António Cruz: “ (…) em plena 

acrópole portucalense, muito antes dum templo cristão, algum dia fora erguido este 

monumento votivo, consagrador das divindades pagãs que eram consideradas 

protectoras nas viagens do mar. E será esse também o mais antigo testemunho da 

vocação dos portucalenses, que sempre e nos séculos futuros vieram a dedicar-se às 

navegações”
8
. Com a sua nascente no Norte de Espanha, uma extensão de 927 km e 

criador de localidades ao longo do seu percurso, o Douro desagua no Atlântico mas, 

antes de o fazer, presta serviço à cidade do Porto, desempenhando um papel 

importantíssimo no desenrolar da História portuense e portuguesa.  

 Destacada a importância do Douro como agente modelador da atividade humana 

na região, é fundamental realçar a sua utilidade do ponto de visto estratégico. Este rio 

conferia à região portucalense ainda mais proteção, neste caso marítima, devido à sua 

perigosa barra e ao elevado grau de dificuldade que era exigido para contornar e evitar 

as perigosas correntes e as constantes barreiras naturais, como aglomerados de penedos 

que dificultavam a marcha e punham em sério risco a integridade física da embarcação. 

A este propósito, escreveram Amândio Barros e Luís Miguel Duarte: “A jusante, a 

navegação do Douro começava mal. A barra sempre foi unanimemente considerada 

perigosa, quer pela quantidade de baixios frequentemente cobertos pela água, quer pelas 

                                                           
7  TEIXEIRA, Helena Regina Lopes, Porto, 1114-1518: a construção da cidade medieval. Dissertação de 

mestrado em História Medieval e do Renascimento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, 2010, p. 13. 
8
 CRUZ, António, O Porto nas navegações e na expansão, Lisboa: Ministério da Educação, 1983, p. 14. 
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constantes alterações morfológicas da língua de areia que fecha parcialmente a foz”
9
. A 

entrada para as povoações era ferozmente defendida por revoltosas águas e penedos, 

muitas vezes submersos, que impunham traços de impermeabilidade e de algum 

isolamento à região. A evolução geológica da topografia portuense permitiu que o efeito 

destas águas nas encostas envolventes as tornasse em escarpas conferindo um efeito de 

fortaleza natural ainda mais marcante. A solução prática para estas revoltosas marés era 

a navegação através de marcas e referências na costa, propositadamente construídas ou 

adquiridas para auxiliar a condução da embarcação. Voltando à defesa que o Douro 

facilitava, embora de alturas posteriores aos limites cronológicos deste trabalho, 

encontrámos representações e relatos, como o de Cosme de Médicis em 1668 que alerta 

para a impetuosidade do rio e que retrata o quão difícil era de penetrar
10

.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 DUARTE, Luís Miguel, BARROS, Amândio Jorge Morais, “Corações aflitos: navegação e travessia do 

Douro na Idade Média e no início da Idade Moderna”, Douro – Estudos e Documentos, vol. II, 1997, p.78. 
10

 Para melhor explicação deste tema onde são revelados os obstáculos no caminho da navegação do 
Douro, remetemos para REIS, Henrique Duarte e Sousa, Apontamentos para a verdadeira história antiga 
e moderna da cidade do Porto, Porto: Biblioteca Pública Nacional, 1991. 

Imagem 1 - A perigosa barra do Porto, nesta ilustração consegue-se 
observar os obstáculos no rio, imagem retirada da obra de Luís Miguel 
Duarte e Amândio Barros Corações aflitos: navegação e travessia do Douro 
na Idade Média e no início da Idade Moderna, p. 80 
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2.2 – Os perímetros defensivos da cidade: a verdadeira “muralha primitiva” do Porto 

 

Após a análise das condições naturais da cidade e do seu meio envolvente, 

dedicámos inteiramente este subcapítulo às linhas defensivas criadas pelo Homem para 

garantir a sua defesa e a segurança das populações residentes. Embora o pensamento 

inicial nos remeta para as muralhas do século XIV, ou para o perímetro defensivo do 

alto de Pena Ventosa, os recentes achados arqueológicos (2009) revelaram um troço de 

muralha datada do século II a.C. que altera, ligeiramente, o registo de cercas defensivas 

da cidade do Porto.  

Para analisarmos corretamente os trechos de muralhas que protegeram e 

salvaguardaram as diferentes zonas da cidade, necessitamos de um enquadramento dos 

povos que aqui se fixaram e prosperaram. O que sobrou da muralha recentemente 

encontrada ajusta-se perfeitamente aos quadros evolutivos da cultura castreja do 

Noroeste Peninsular português. Após a análise comparativa com outras localidades 

castrejas portuguesas (Castro do Coto da Pena, em Caminha, ou de S. Julião, em Vila 

Verde) o Morro da Sé do Porto e as suas primordiais condições geográficas, eram o 

cenário ideal para o desenvolvimento castrejo: “ (…) uma implantação dos povoados 

em pontos estratégicos situados segundo uma diversidade topográfica com realce para 

posições (…) de altitude média, visando primordialmente o controlo das bacias fluviais, 

em relação com as zonas de aptidão agrícola e exploração de recursos naturais”
11

. Esta 

localização e envolvência do Morro da Sé permitiram que, tal como em outras inúmeras 

localidades, as populações castrejas prosperassem ao longo do primeiro milénio a.C. 

com semelhanças significativas
12

, principalmente a nível de perímetros defensivos 

primitivos (mas existentes). Estas populações sofriam influências devido aos contactos 

com os “ancestrais impérios” como o reino de Tartessos e Cartago, que com tendências 

mercantis e expansivas instigavam o contacto, o comércio e a introdução de técnicas e 

tecnologias nas populações autóctones
13

. Como o registo ou documentação 

                                                           
11

 SILVA, Armando Coelho da, “Origens do Porto”, in História do Porto, dir. de L. A. de Oliveira Ramos, 
Porto: Porto Editora, 2001, p. 69. 
12

 Estas semelhanças residem na disposição geográfica e “urbanística” dos castros como superfícies 
limitadas a dois hectares, possivelmente hierarquizadas e de cariz familiar e com vestígios de atividades 
semelhantes como a tecelagem, artesanato, princípios metalúrgicos e as fundamentais atividades de 
subsistência como a pesca, caça e a agricultura. 
13

 O tesouro de Baião, com peças decorativas em ouro e outros achados arqueológicos confirma que 
embora o Noroeste Peninsular se encontrasse fora da área de influência direta tartéssica, os contactos 
comerciais e mercantis existiam ao longo da costa litoral atlântica. Fazendo um pequeno salto 
cronológico, a influência Cartaginense não pode ser ignorada pois pode explicar um dos mitos da 
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relativamente a este milenar período antes de Cristo são escassos, o relato de episódios 

militares relativos à muralha castreja ou aos seus construtores não é possível no caso 

particular do Porto, mas quanto muito enquadrado nas teorias gerais acerca do 

comportamento e evolução destas populações. Apesar dos contactos com os povos 

mediterrânicos, a população residente no alto do Morro da Sé é mais um caso de fixação 

castreja que motivada pelas excelentes condições geográficas, se estabeleceu e, no que 

se refere a aspetos militares, estabeleceu uma linha defensiva rudimentar e frágil que 

delimitava e defendia a área ocupada por esse agregado populacional. Embora o muro 

como perímetro defensivo seja um caso típico deste fenómeno castrejo, a embrionária 

cidade do Porto está inserida nele, como demonstra Damião Peres: “ (…) dois trechos 

de velhos muros postos a descoberto pela demolição de várias edificações modernas que 

pelas características da construção e pela sobreposição em dois níveis, bem pode crer-se 

serem veneráveis restos duma dupla cerca castreja, neste caso análoga à de outros 

castros”.
14

 

Este recente achado do trecho de muralha castreja decorreu no âmbito do projeto 

de construção de uma residência de estudantes e espaços comerciais no Quarteirão da 

Bainharia, na freguesia da Sé e embora careça de estudos mais detalhados e 

informativos, uma pesquisa pelo sítio da Instituição de Gestão do Património 

Arquitetónico e Arqueológico
15

 garantiu-nos um relatório bastante completo acerca das 

dimensões desta preciosa descoberta
16

. Revela-nos que, segundo Ricardo Teixeira, Vítor 

Fonseca e Jorge Fonseca, “o achado arqueológico mais significativo foi detectado no 

logradouro do edifício do Aljube e consiste na mais antiga muralha detectada na cidade 

do Porto, com uma cronologia pré-romana (séculos II-I a.C.). Esta estrutura defensiva 

da Idade do Ferro encontra-se junto à muralha medieval também identificada durante os 

trabalhos arqueológicos nas traseiras dos edifícios das ruas de S. Sebastião e Pena 

Ventosa, seguindo a mesma orientação, Sudoeste-Nordeste”. Este relatório informa da 

existência de uma contrafortagem, com cerca de 70 centímetros de largura e 1,5m de 

altura. O segmento colocado a descoberto apresenta, aproximadamente, um 

                                                                                                                                                                          
fundação da cidade do Porto atribuída aos gregos. Cartago foi provavelmente o intermediário dos 
achados arqueológicos de origem helénica na cidade do Porto e em zonas envolventes, como moedas, 
cerâmica púnica, etc. Um comércio de cabotagem que abastecia e dinamizava as populações castrejas 
ao mesmo tempo que introduzia artefactos e bens mediterrânicos no litoral peninsular.  
14

 PERES, Damião, “Origens do Porto” in História da Cidade do Porto, vol. I, Barcelos: Portucalense 
Editora, 1962, p. 24. 
15

 http://www.igespar.pt 
16

 http://www.igespar.pt/media/uploads/arqueologiapreventivaedeacompanhamento/bainharia.pdf, 
[Consultado em 27.08.2013] 

http://www.igespar.pt/
http://www.igespar.pt/media/uploads/arqueologiapreventivaedeacompanhamento/bainharia.pdf
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comprimento de 7m e uma largura de 2,5m; segundo os responsáveis pela escavação, 

pode estender-se por uma área ainda maior.  

 

 

 

“Quando os Romanos conquistaram a Península Ibérica e a civilizaram para 

sempre (século II a.C. até século I d.C.) encontraram vários povos indígenas que 

classificaram e rotularam (…) Para norte do Douro viviam os Gallaeci e Bracari. 

Correspondiam à cultura castreja ou eram descendentes dela.”
17

Este excerto de Oliveira 

Marques alerta-nos para a possibilidade de existir um contacto castrejo com os 

invasores romanos, o qual, apesar de não retirar significado a estes descobertas (ditas 

castrejas) nos avisa que a ancestral muralha pode já ter sofrido influências romanas 

aquando da sua construção. Devido à dificuldade em escavar em zonas urbanas e 

também à elevada complexidade em distinguir achados arqueológicos com delimitações 

cronológicas diferentes mas próximas, tomámos esta nova cintura de muralhas como 

típica do povoado do Noroeste Peninsular. Sentimos que breve subcapítulo peca por 

escassez de informação, contudo a falta de mais estudos a isso nos obriga. Para já fica o 

registo da verdadeira muralha primitiva portuense, não romana mas sim castreja. 

 

                                                           
17

 MARQUES, A. H. Oliveira de, História de Portugal-das Origens ao Renascimento, Lisboa: Editorial 
Presença, vol. I, 1997, p. 30. 

Imagem 2 - A localização da muralha castreja, imagem retirada da edição de 03-05-2009 do jornal 
Público 
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2.3 – A muralha sueva…ou romana? 

  

 Em 218 a.C. o exército romano entra pela atual região da Catalunha, iniciando a 

conquista da Península Ibérica; esta invasão insere-se no contexto das Guerras Púnicas 

que opuseram Roma e Cartago numa disputa com dimensões comerciais. Os 

cartaginenses possuíam uma forte rede comercial com entrepostos espalhados pelo mar 

Mediterrâneo e ao longo da Península Ibérica, mas “Quando Roma anexou alguns dos 

importantes portos da Península Itálica, a rivalidade comercial instalou-se e o confronto 

entre as duas potências foi inevitável”
18

. Após significativas perdas para Cartago (como 

a da Sardenha) após a primeira Guerra Púnica (264-241 a.C.), o alastrar da sua 

influência para o território ibérico estimulou o avanço romano para o desembarque 

anteriormente referido em 218. Esta expansão imperialista de Roma iria desencadear 

uma profunda transformação política, económica e social na península através dos 

contactos com os povos residentes. Contudo, independentemente do atraso tecnológico 

(eram populações situadas na Idade dos metais) e da ausência de uma organização 

centralizada que pudesse organizar melhor a resistência aos invasores, a apetência para 

guerrear e a perseverança destas populações locais permitiu, pelo menos em certas 

localidades, oferecer uma oposição feroz aos contingentes romanos, sendo o caso mais 

flagrante a resistência dos Lusitanos que, situados no centro do território, demoraram a 

entregar-se e a submeter-se definitivamente, apenas o fazendo entre 40 a 50 a.C. 

Relativamente ao Noroeste Peninsular, no qual enquadravam as populações do alto de 

Pena Ventosa, apesar de as primeiras investidas e ocupações ocorrerem com Décimo 

Júnio Bruto em 138-136 a.C., só em 29-19 a.C. se efetivou o domínio total da região, 

apesar dos constantes contactos e trocas comerciais. Durante o período de ocupação 

romana a Cividade graças à anexação pelo Império, prosperou, motivada principalmente 

por fatores comerciais e de exploração dos recursos naturais da região. “Em tempos (…) 

avançou a ideia de Cale ter sido capital de civitas, mas as investigações mais recentes 

não permitiram confirmar essa ideia e (…) que Cale não teria sido mais do que um 

simples vicus, com funções específicas e importantes, sobretudo de caracter 

comercial”
19

. 

                                                           
18 SEQUEIRA, Joana, História do Porto: Como nasce uma cidade: Das origens ao Condado Portucalense, 

Matosinhos: QuidNovi, Vol. 1, 2010, p. 33. 
19

 Idem, Ibidem, p. 39. 



15 
 

 Os vestígios revelados pelas diversas escavações arqueológicas realizadas ao 

longo do Morro da Sé confirmam a poderosa e vincada presença romana na região e 

acima de tudo a importância estratégica da localidade, como diz Armando Coelho: “ 

(…) será lícito supor a expansão da cidade no período tardo-romano até à zona 

ribeirinha (…) onde estaria sediada a estação viária citada no Itinerário de Antonino 

como situada nas proximidades de Cale (…) instalações portuárias, certamente dotadas, 

além de cais de acostagem, de serviços destinados a alojamento, fiscalidade e outros 

(…) no local da antiga alfândega do Porto, onde foi encontrado um edifício com 

mosaicos romanos do século IV d.C.”
20

. Apesar de a variedade de artefactos 

descobertos ser imensa (moedas, cerâmica, etc.) e de alguns vestígios testemunharem a 

existência de uma mão-de-obra com algum nível de especialização, o que prova o 

aumento da importância desta localidade, é a descoberta de uma muralha datada do 

século III d.C. que mais nos interessa, na medida em que corrige a atribuição dada aos 

suevos como autores desta cintura defensiva no alto de Pena Ventosa.  

 Esta atribuição aos povos bárbaros que entraram no território peninsular no 

século V sempre gozou de uma grande tradição historiográfica, iniciada por D. Rodrigo 

da Cunha em 1623, que inseria a edificação do castelo de Portucale Novum no contexto 

dos conflitos militares entre Alanos e Suevos. O paroquial Suevo, nas palavras de 

António Silva: “distingue as duas povoações separadas pelo Douro: Portucale castrum 

antiquum Romanorum e o localizado a Norte como castro novo Suevorum, indicação 

que levou numerosos autores a atribuir aos Suevos a fundação de Portucale na margem 

direita (…) ”
21

. Esta atribuição errónea, gerada pela má interpretação dos vestígios da 

muralha romana, tem alguma lógica, tanto pela aceção do paroquial da igreja sueva 

como pela efetiva presença sueva na região. Mas a tradicional atribuição aos suevos é 

invalidada pelos registos arqueológicos, que revelam os troços da muralha romana, sem 

negar a hipótese de reaproveitamento do traçado (ou de alguns trechos) por parte dos 

bárbaros. Apesar de tudo, esta ideia de conferir aos Suevos a edificação da cintura 

defensiva no topo do morro teve de ser abandonada. Para além dos relatos 

arqueológicos que iremos apresentar, é necessário considerar que o sistema defensivo 

dos povos bárbaros consistia primordialmente em paliçadas de caracter transitório mais 

                                                           
20

 SILVA, Armando Coelho da, “Origens do Porto”, in História do Porto, dir. de L. A. de Oliveira Ramos, 
Porto: Porto Editora, 2001, p. 89. 
21 SILVA, António Manuel – “As muralhas romanas do Porto: um balanço arqueológico”. Portugália, 

Nova Série, vol. 31-32, Porto, DCTP-FLUP, 2010-2011, p. 44. 
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adequadas à forma de guerrear destes novos invasores
22

. Além disso, não existem, ou 

não chegaram até nós provas suficientes para atribuir a este povo a construção das 

muralhas, como iremos expor melhor posteriormente, quando relatarmos a presença 

sueva na região. Para tentarmos comprovar que a presença romana foi significativa ao 

ponto de necessitar de erguer esta cintura de muralhas, baseamo-nos em dois artigos da 

autoria de António Manuel Silva, As muralhas romanas do Porto: Um balanço 

arqueológico retirado da revista Portvgalia e Ocupação romana da cidade do Porto. 

Ponto de situação e perspectivas de pesquisa, extraído da revista Gallaecia. Estes 

artigos relatam com exatidão as escavações realizadas ao longo dos anos na cidade do 

Porto e descrevem, com pormenor, os vestígios revelados das linhas defensivas 

romanas. Os próximos parágrafos acompanharão estes mesmos artigos, devido à 

informação de elevado interesse para este trabalho que contêm. 

  

2.3.1 – As provas romanas
23

  

 

Entre 1984-1987 e 1992-1993 num imóvel da Rua D. Hugo (o nº5), foram 

efetuadas escavações que revelaram os primeiros vestígios da ocupação do Morro da Sé 

por populações da Idade do Ferro e, posteriormente, da época romana. Revelando uma 

cerca defensiva anterior à de origem medieval “Diversos trabalhos (…) em casas do 

lado Norte da rua e do Largo de Pena Ventosa levaram à identificação de outros trechos 

de amuralhamento datados do período de dominação romana”
24

. Neste mesmo edifício 

da Rua D. Hugo são descobertas edificações típicas do urbanismo castrejo, uma 

construção datada do século I e a face interna de um muro, erguido provavelmente nos 

finais do século III. Em 1998, intervenções arqueológicas em diversas casas de Pena 

Ventosa (nºs 39-43) identificam diferentes estruturas de época romana, mostrando-se 

em destaque um muro espesso associado a outra estrutura, impedindo inicialmente uma 

melhor avaliação mas apontando para uma influência castrejo-romana, provavelmente 

compreendida entre o século I a.C. e I d.C. Mais vestígios de amuralhamento são 

identificados nos edifícios nº 49-51 e 53-57, onde estruturas mal conservadas revelam 

                                                           
22

 Contudo, tal como dissemos anteriormente, o reaproveitamento do perímetro devido à sua excelente 
localização não é descartado.  
23

 Segundo “As muralhas romanas do Porto: Um balanço arqueológico” e “Ocupação romana da cidade 
do Porto. Ponto de situação e perspectivas de pesquisa” de António Manuel Silva. 
24

 SILVA, António Manuel – “As muralhas romanas do Porto: um balanço arqueológico”. Portugália, 
Nova Série, vol. 31-32, Porto, DCTP-FLUP, 2010-2011, p. 45. 
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mais um possível trecho da cerca. Entre 1998 e 1999, perto da Rua dos Mercadores, a 

casa nº 9-12 do Largo do Colégio “proporcionou diversos achados de muito interesse, 

desde logo um significativo troço da muralha românica”
25

. Voltando às pesquisas da 

Rua de Pena Ventosa, muito perto das casas escavadas em 1998, ressalta como principal 

resultado a identificação de ocupação romana, no qual se insere uma parte da muralha 

antiga “(…)com cerca de 2.30 metros de extensão e uma espessura máxima de 1.30 

metros(…)o seu alçado que atinge os 1.75 metros de altura, revela o que parece 

corresponder a duas fases construtivas distintas (…) permitiram-nos propor uma 

cronologia entre a 2ª metade do século I e a 1ª metade do século II para a primeira fase 

da muralha, podendo datar-se a segunda fase dos séculos III-IV”
26

.  

 

 

Apesar de todas estas propostas deverem ser aceites com a prudência própria da 

dificuldade com que as escavações decorreram, atendendo às imagens anteriores (a da 

esquerda é o perímetro reconstruído no século XII ou a Cerca Velha, e a da direita são 

os vestígios da muralha romana encontrados) podemos verificar algumas semelhanças 

nos traçados de ambas. Embora as escalas sejam diferentes bem como o traçado das 

plantas, é de fácil localização a Sé catedral e o Paço Episcopal para um melhor 

enquadramento geográfico; se atendermos à legenda da segunda imagem (1- Largo do 

Colégio/Santana, 2- Largo/Rua da Penaventosa, 3- Rua da Penaventosa, 4- Quarteirão 

da Bainharia, 5- Rua D. Hugo) verificamos sérias afinidades com o traçado da cerca 
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Imagem 3 -A Cerca Velha do Porto e o seu traçado, 
imagem retirada do sítio 
http://www.portopatrimoniomundial.com/ 

Imagem 4 -Os vestígios encontrados da muralha 
castreja, imagem retirada do trabalho As Muralhas 
Romanas do Porto: Um balanço arqueológico 
Portvgalia, Nova Série, vol. 31-32, Porto, DCTP-FLUP, 
2010-2011, p. 64 

http://www.portopatrimoniomundial.com/
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alto-medieval. “Independentemente dos acertos e revisões cronológicas que venham a 

ser feitos, aquelas diferenças só encontram duas explicações possíveis: ou teremos dois 

circuitos muralhados distintos ou, simplesmente, estaremos perante diferentes 

momentos construtivos, ou de reconstrução, de uma mesma estrutura que, no essencial, 

parece acompanhar, ou andar muito próxima, do traçado da cerca medieval”
27

. 

Todos estes indícios apontam para a forte possibilidade de a cerca original do 

topo do Morro ser de origem romana e não sueva. Este relatório apresenta ainda 

descobertas de linhas defensivas que se enquadram num período ocupacional pré-

romano e de claras influências castrejo-romanas, dificultando ainda mais a tarefa de 

datação e enquadramento cronológico “ (…) o seu modo construtivo parece idêntico a 

outros exemplares encontrados nos castros e apontando mesmo eventuais semelhanças 

com o troço da muralha identificado no Quarteirão da Bainharia [onde foi revelado o 

primeiro troço de muralha castreja em 2009] (…) para concluir que esta estrutura, 

embora mais antiga, foi sendo aproveitada e reformulada durante o Mundo Romano”
28

. 

Poderíamos continuar a consumir estes dois artigos até à última linha, apresentando 

numerosos factos acerca das descobertas da presença romana na região, que realçariam 

ainda mais a importância da sua presença e do seu cunho nas populações do alto do 

Morro. Contudo estaríamos a apropriar-nos de conhecimento e trabalho que não o 

nosso, quando o único objetivo deste subcapítulo é a apresentação de factos que ajudem 

a compreender que os romanos são os verdadeiros construtores da muralha, edificada no 

quadro de instabilidade que obrigou a várias edificações defensivas ao longo do 

Noroeste Peninsular: “ (…) a importância dos resultados das escavações do Morro da 

Sé, que desta forma, anulam mais um mito sobre as origens da cidade, evidenciando que 

a sua fortificação com umas presumidas muralhas suevas se deve relacionar, 

preferentemente, com a instabilidade criada pela movimentação de povos bárbaros no 

interior das fronteiras, senão com revoltas do tipo social, como as empreendidas por 

bandos de salteadores (…) e que poderão ter atingido também a nossa região”
29

. 

Poderíamos continuar com a reprodução de relatórios arqueológicos que atestam e 

comprovam a existência deste perímetro defensivo erguido pelos romanos; contudo 
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parecia-nos inútil a exposição de informação repetida, devido também às reservas que 

este tema encerra em si e às dificuldades da investigação.  

 

 

2.4 – A muralha do Bispo: os antecedentes  

 A muralha do Bispo, a Cerca Velha ou a muralha sueva são tudo sinónimos do 

perímetro defensivo que rodeia o alto do Morro de Pena Ventosa. Contudo seria 

inadequado não fazer um pequeno enquadramento factual da evolução geopolítica da 

região. Ele torna-se até necessário, devido ao facto de a da Cerca Velha supostamente 

ser de origem sueva e o seu traçado ter sido reaproveitado por parte dos cristãos 

conquistadores. Ora, é precisamente a grande afluência de povos e culturas diferentes na 

região que torna tão complicada a inventariação e a correta descrição dos perímetros 

defensivos da cidade do Porto.  

No capítulo dedicado à muralha “sueva”, deixámos a cidade do Porto com um 

efetivo domínio romano e, acima de tudo, um desenvolvimento potenciado pela pax, 

bem como pelo forte aproveitamento dos recursos motivados pelo mar. Contudo a 

entrada pelos Pirenéus de vários povos de origem germânica, no século V, alterou por 

completo o futuro da Península Ibérica e, devido à localização escolhida por estes 

povos, alterou também o desenvolvimento da região do Porto e dos seus habitantes. 

Povos como os Suevos, os Vândalos e os Alanos provinham de um quadro migratório 

propiciado por um “jogo do empurra”, onde as populações das densas florestas da 

Europa Central e das estepes eram compelidas a deslocar-se devido ao brutal avanço de 

povos semi-nómadas como os Hunos. Apesar de já terem existido migrações forçadas 

de bárbaros para o território peninsular (no século III), as eficazes ações dos 

imperadores Aureliano, Diocleciano e Constantino permitiriam um último suspiro de 

reconstrução e real domínio romano na região, como afirmou Oliveira Marques: “As 

províncias conheceram então um processo de ruralização, cuja peça-mestra foi o grande 

domínio. As cidades e os vici, tais como Bracara Augusta, Aquae Flaviae, Scallabis, 

Portus Cale e Olisipo, beneficiaram da protecção de uma muralha ou de um castro, cuja 

importância ficaria demonstrada ainda nos séculos futuros”
30

. Os Suevos, após a 

violenta e contínua pilhagem da Gália ao ponto de necessitarem de outro tipo de 

                                                           
30

 LEGUAY, Jean-Pierre, “O «Portugal» Germânico”, in Portugal, das Invasões Germânicas à Reconquista, 
vol. II da Nova História de Portugal, dir. Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Lisboa: Editorial 
Presença, 1993, p. 14.  



20 
 

recursos naturais, seguem a corrente migratória dos povos bárbaros para se fixarem no 

território peninsular. Como a principal fonte (A Crónica do Bispo Idácio de Chaves) nos 

revela, o fácil acesso aos principais centros habitacionais onde encontrariam comida 

armazenada, oficinas e grande parte das infraestruturas “à mão de semear”, bem como 

reduzidos contingentes de legionários a tratarem da sua proteção motivou a instalação 

do caos, que certamente foi exagerado pelas fontes da altura, uma vez que os números 

totais dos invasores não eram de proporções tão bíblicas como o apontado. O clima de 

terror traduzido em pilhagens, massacres e ocupações violentas das localidades é 

também fundamentado na descrição destes povos “belicosos” e “selvagens”. Após o seu 

estabelecimento no território (escolhendo os suevos o sector costeiro do Norte da 

Lusitânia) é importante realçar que o mapa estratégico da época sofreu constantes 

mutações, devido principalmente à partida de povos que se deslocavam para áreas de 

melhor interesse e de menor conflito (como os Vândalos) à extinção de outros (Alanos) 

e à chegada de novos intervenientes no confuso quadro político peninsular que 

influenciaram e ditaram o destino dos anteriores (Visigodos ou Godos do Ocidente). Os 

do nosso interesse são os Suevos, devido à sua fixação permanente no atual território do 

Porto e os Visigodos que, através dos conflitos, muitos deles oriundos de divergentes 

interpretações religiosas (como o arianismo) e de constantes escaramuças anexaram o 

reino Suevo do norte peninsular. 

 Embora os saltos temporais dados nestes parágrafos sejam talvez excessivos, 

uma vez que estamos a sintetizar mais de três séculos de complexos acontecimentos 

políticos, o importante a realçar para esta dissertação é o domínio suevo da região e a 

sua influência direta na História militar portuense. Nos capítulos anteriores, afirmámos 

que à luz de recentes e constantes achados arqueológicos, a muralha dita sueva era na 

realidade de construção romana. Esta afirmação deve-se principalmente às 

características próprias destes povos bárbaros que ao longo dos escassos relatos nos 

conferem a ideia de um povo conflituoso, com uma ausência de uma “lei nacional” e 

virado, sobretudo, para a pilhagem, muitas vezes de territórios de seu domínio. Por sua 

vez os Visigodos que desejavam fazer parte do Império Romano e obtiveram o estatuto 

de povo federado, situavam-se na Aquitânia para controlarem possíveis usurpadores do 

Império na entrada do Mediterrâneo, sendo que a sua entrada na Península Ibérica deve-

se ao estatuto adquirido tendo como função expulsar os Alanos e os Vândalos. Apesar 

da mesma origem bárbara, tornaram-se mais “metódicos” e acima de tudo melhor 

organizados e estabelecidos do que os Suevos a norte que continuavam, segundo Jean-
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Pierre Leguay: “ (…) ferozmente agarrados à sua independência vivendo em constante 

defensiva ou empenhado em subtis negociações destinadas a afastar perigos imediatos 

(…)”
31

. Um dos principais problemas é a ausência de registos suevos que encerra no 

escuro muitas das suas ações mas que transmite a sensação de ser um povo pouco dado 

à especialização de técnicas de amuralhamento das localidades, ao contrário da 

trabalhada arte dos metais onde (principalmente os Visigodos) obtinham objetos 

fascinantes, militares ou não. 

 “Analisando as condições defensivas deste morro e a onomástica evidenciada 

nos textos antigos, referem a existência de uma acrópole militar no morro da Pena 

Ventosa durante o século V. Ou seja, posteriormente à ocupação romana, é muito 

provável que, quando os suevos chegarem ao interposto de Calem (que se havia 

implantado em ambas margens do Douro), terão escolhido a margem direita para seu 

estabelecimento militar, tendo em conta as condições defensivas e construtivas 

existentes”
32

. Esta afirmação de Helena Regina Teixeira, num plano puramente teórico, 

garante-nos uma lógica que abona mais segurança, pois se assumirmos a existência de 

uma “fortaleza natural”, já referida, aliada a um perímetro defensivo que protegia o 

principal núcleo residencial da época, é de crer que a sua fixação foi simplesmente a 

melhor escolha em termos de estabelecimento. Já referimos que não existem provas 

materiais ou documentais que corroborem a teoria sueva da construção da muralha 

contudo existem vestígios arqueológicos da sua efetiva presença, o que não afasta a 

hipótese de reaproveitamento ou reconstrução da muralha romana lá existente. As 

fortificações da Alta Idade Média, na Europa das invasões germânicas, eram fortalezas 

duma arte morta, segundo H. W. Koch na grande obra Medieval Warfare, que nos dá 

valiosa informação sobre a forma de combater bárbara e o aproveitamento das muralhas 

existentes ou as “relíquias arruinadas dos romanos”
33

.  

Deixamos para outros estudos a nomeação de nova sede de diocese, a cunhagem 

de moedas de ouro na região ou mesmo a participação dos bispos visigóticos nos 

concílios de Toledo, tudo fatores comprovativos da importância da cidade do Porto. O 
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que é relevante para a Cerca Velha, em última instância, é a chegada dos soldados de 

outra fé: a invasão muçulmana de 711.  

Encontrando o reino visigótico no auge do seu domínio em termos militares e 

culturais no século VI, a invasão árabe de 711 tem efeitos devastadores para o reino 

godo: aniquilado na batalha de Guadalete, sofreu uma conquista territorial de grandes 

proporções e a uma velocidade incrível, garantindo os muçulmanos grande parte do 

território peninsular e, chegando mesmo ao Noroeste, como comprovam algumas 

construções defensivas ao longo do Douro: os ribat, que serviam para a defesa 

territorial tanto contra cristãos como contra a nova ameaça que surgia na costa, as 

incursões normandas. Contudo é a norte que a resistência cristã se estabelece, resiste e 

se organiza, é nas Astúrias que é dado o primeiro passo, com Pelaio e posteriormente 

Afonso I, para o que acontecer no futuro da cidade do Porto. Segundo a teoria do 

“ermamento”, de vários historiadores peninsulares, à região do Douro foi atribuída a 

função de “deserto estratégico”, consistindo no abandono e despovoamento da região, 

deixando de ter uma centralização política que assegurasse o seu controlo e servindo 

como uma larga fronteira natural entre as linhas cristãs e árabes, propícia para saques e 

raides com vista à pilhagem.  

 Só em 868 é que Afonso III entrega a presúria e o repovoamento nas mãos do 

conde Vímara Peres, facto só possível depois de muitos avanços e recuos da fronteira 

que, agora mais a sul, permitia um estabelecimento mais seguro na região do vale do 

Douro. Esta restauração de Portucale (nome que com o aumento da sua importância 

alastrou à região) baseia-se, fundamentalmente, na utilidade estratégica do burgo; com a 

fronteira cristã situada no Douro, Portucale torna-se, nas palavras de Damião Peres: 

“centro de irradiação restauradora”
34

, ampliando o seu domínio aos territórios 

envolventes e servindo como base de apoio para os exércitos cristãos que tão perto 

estavam a combater. Apesar da fronteira em 878 se estabelecer em Coimbra, foram 

poucos os anos de relativa bonança para a região do Porto, pois em 997 Muhammad ibn 

Abi ‘Amir (o mítico al-Mansur, o Vitorioso) volta a situar a fronteira no Douro, 

devastando a Galiza e arrasando mesmo a cidade de Compostela, um dos principais 

centros da fé cristã peninsular. Foi no Porto que o comandante sarraceno reuniu e 

aguardou reforços para a incursão militar a norte da península, como nos relata Helena 

Regina Teixeira: “o valor estratégico do burgo continua a manter-se, o que se vê na sua 
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escolha como palco das lutas civis entre cristãos e como local elegido por Almançor 

para reunião de tropas. Pressente-se assim uma nova etapa de recuperação, devido 

precisamente à excelência da sua localização estratégica”
35

. Fazendo jus às crónicas 

muçulmanas foi o Douro o sítio escolhido para a reunião e travessia do exército 

sarraceno transformando-se este episódio na primeira ponte das barcas que esta cidade 

presenciou, independentemente da colaboração do conde da altura, Mendo Gonçalves, 

com os invasores (pese embora a “traição”, este tipo de colaboração entre invasores e 

invadidos, ser normal e frequente ao longo da presença árabe no território). 

 

2.4.1 – As hipóteses a considerar 

 

 É pela ausência de fontes e pelas constantes e vincadas presenças na região de 

diversos intervenientes que se torna difícil determinar os (re)construtores da muralha. A 

nossa opinião baseia-se nas teorias de eruditos autores (como Armindo Sousa, Damião 

Peres, Magalhães Basto, etc.) que nos permitem atribuir três etapas de possíveis 

aproveitamentos do troço original romano:  

Uma primeira etapa com a presúria de 868 que nas mãos do Conde Vímara Peres 

tinha como objetivo a povoação e aproveitamento do território fronteiriço, criando nas 

palavras de Oliveira Marques “importantes centros administrativos de onde irradiou a 

maioria desses esforços”
36

 (de reorganização territorial). Tratando-se de uma altura 

onde a fronteira permanecia pouco estável, devido aos constantes combates, raids e 

pilhagens pelo território inimigo parece-nos crível apenas o reaproveitamento, da 

estrutura defensiva existente, garantindo assim a defesa da vila e da região contudo o 

fator mais determinante que pode anular esta hipótese deve-se ao reduzido tamanho que 

esta localidade apresentava. A mobilização de bens e fundos necessários para uma obra 

de elevada dificuldade, em pleno palco de guerra e numa região “recém (re)adquirida” e 

arrasada pelos constantes conflitos armados, alertam para as possíveis falhas desta 

teoria.  

 Na segunda etapa consideramos o aparecimento dos cavaleiros gascões que 

tomaram de assalto a região do Douro, ainda sob a égide muçulmana, anteriormente 
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devastada pela incursão de Al-Mansur. Pese embora o envolvente misticismo em torno 

da feroz e audaciosa investida dos gascões e do seu bispo, a lógica permite-nos entender 

que a presença e mobilização do conde Vímara Peres para a repovoar a região andaria 

de mãos dadas com a utilização do perímetro defensivo existente. A chegada dos 

cavaleiros gascões insere-se num enquadramento mais regional, como se comprova 

através da invasão árabe que afetou diretamente certos senhorios rurais, entre os quais o 

de D. Moninho Viegas: “Setenta e dois anos mais tarde, as ruínas do Porto serviam de 

asilo e de reparo a uns poucos de homens esforçados, cujos senhorios tinham sido 

invadidos pelos moiros. Esses homens eram D. Munio Viegas, rico-homem de Riba-

Douro e poderoso senhor na comarca de Entre Doiro e Minho, seu irmão D. Sesnando, e 

seus filhos D. Egas e D. Garcia Moniz”
37

. Embora a presença de cavaleiros franceses 

levante questões quanto à sua chegada e motivações para cá virem, a presença do bispo 

de Vendôme e dos contingentes militares que um homem da igreja facilmente consegue 

mobilizar permitiu um feroz contra-ataque à hoste árabe situada no Porto retomando a 

cidade setenta e dois anos após a sua devastação: “pelo ano de 999 uns nobres e 

valorosos fidalgos gascões entraram com uma grande armada pela foz do Rio Douro, 

para expulsarem os mouros das terras, que tiranamente possuíam. Eram os chefes da 

armada D. Moninho Viegas, D. Sesnando, seu irmão, que depois foi bispo desta cidade, 

e Nónego, que para acompanhar esta empresa tinha renunciado ao seu bispado de 

Vandoma na França”
38

. Este bispo, após a reedificação das muralhas tem intervenção 

direta na nomeação de uma das portas do perímetro defensivo, a porta de Vandoma, que 

iremos tratar detalhadamente no próximo capítulo, “D. Munio e os franceses trataram de 

reedificar o Porto. Ergueram as antigas e fortes muralhas, e na parte mais elevada da 

cidade fundaram um alcacer acastelado (…) serviu de habitação dos bispos, aos quais 

foi doado. A torre e a porta principal foram obra de D. Nonego, que, em memória da 

pátria, a nomeou porta de Vandoma, e que na frontaria da torre fez erguer o santuário 

(…) ”
39

. Estas citações, historiograficamente tradicionalistas, voltam a aconselhar 

prudência no tratamento que lhes damos, uma vez que autores clássicos como 

Agostinho Rebelo da Costa na sua Descrição topográfica e Histórica da cidade do 
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Porto ou Carlos de Passos com As muralhas do Porto, da circunvalação gascã e da 

circunvalação fernandina, garantem a reconstrução e mesmo o erguer de poderosas 

muralhas e torres defensivas, baseados em relatos e descrições de obras antiquíssimas 

sobre a cidade. Contudo se as muralhas são gascas, haverá alguma ligação com 

Fernando I, O Magno? Segundo Agostinho Rebelo e Costa “(…) aos feitos gloriosos 

dos fidalgos gascões, era impossível que não fossem premiados pelos reis de Leão D. 

Afonso V e D. Fernando I”
40

. Tornando assim, ligeiramente mais viável a hipótese dos 

cavaleiros franceses que se enquadrariam em mais uma, das várias obras reaproveitadas 

por Fernando I de Leão no processo da Reconquista e não em uma heroica e epopeica 

conquista cristã aleatória. “Não é coisa irrefutável, à certa, esta colonia gasca do villar 

portucalense (…) mas o que é certo é que à chegada do conde Henrique de Borgonha já 

a povoa do monte da Sé tinha algum crescimento e já as muralhas estavam levantadas. 

Ora isso não acontecia sem que alguém o houvesse feito”
41

. Tem razão Carlos de 

Passos, contudo não tem que ser atribuída obrigatoriamente aos gascões a construção de 

raiz de troços de muralha existentes ou a total edificação da estrutura, uma vez que neste 

episódio a tradição remete mais para uma lenda do que para factos comprovadores.  

Por fim a nossa última etapa de possível reaproveitamento e/ou reconstrução da 

Cerca Velha (e a mais plausível) é situada aquando da atribuição do burgo ao bispo D. 

Hugo por Dª Teresa em 1120. Embora não exista a necessidade de expor o jogo de 

poderes resultante da nomeação de um bispo para autoridade de uma localidade, o que é 

certo é o definitivo arranque da cidade do Porto, após o foral de D. Hugo em 1123, que 

permite uma expansão extra-muros, atração de gentes para a cidade e fomento de trocas 

comerciais, como nos diz Armindo de Sousa: “ O Porto cresceu rapidamente a partir dos 

finais do século XII porque, paz assegurada da Estremadura e nas Beiras, representou 

para os habitantes de uma vasta região, a norte e sul do Douro, um sítio de trocas com o 

mundo. A generosa liberalidade do foral tinha que dar-se, como efeito de uma política 

de bom senso”
42

. O importante para este capítulo é a posição do bispo e a sua 

autoridade, pois não existindo (e acima de tudo não permitindo) a estadia de nobres na 

cidade era o bispo que automaticamente obtinha, entre tantas outras, a responsabilidade 
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do comando militar e da defesa da cidade. Após séculos de evolução e destruição do 

perímetro defensivo do alto de Pena Ventosa, chegou até nós um pequeno troço da 

muralha velha que, após a sua análise, aparenta ser do século XII, apoiando esta teoria 

e, acima de tudo, a edificação das muralhas à volta da sua sede episcopal (coincidente 

também com a construção da “nova” Sé Catedral), que permitiam delinear o perímetro 

existente e protegê-lo, como relata Teresa Carvalho: “A atribuição da muralha que 

cercava o topo de Pena Ventosa ao período suévico, parece estar definitivamente 

ultrapassada. Na realidade vários autores concordam em lhe atribuir uma data posterior 

à presúria de 868, colocando a obra nos séculos IX e X ou com Fernando Magno no 

século XI, se não mesmo posterior, com a reorganização urbana a partir de D. Hugo”
43

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 – O traçado da Cerca Velha… 

 

 Após a apresentação do seu historial e dos possíveis autores da sua construção 

ou aproveitamento, passaremos à descrição do seu perímetro e das portas que rasgavam 

a cerca e permitiam a circulação e o dinamismo de que um espaço urbano necessita. 

Apesar dos “sacrifícios” impostos por se viver numa área amuralhada, os perímetros 

defensivos não podiam comprometer a vida da comunidade e inviabilizar o seu gradual 

desenvolvimento, daí as naturais passagens ou portas. Da Cerca Velha conhecem-se 

quatro. “Percorremos no circuito à volta de 750 metros. Tal era, em meados do século 

XII, o perímetro do Porto. A área muralhada não atingia os quatro hectares, cidade 
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Imagem 5 -Troço da muralha românica, perto da rua D. 
Hugo, imagem retirada do sítio 
http://www.portopatrimoniomundial.com/ 
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minúscula (…) É que ela (a muralha) fundada e construída e reformada ou reconstruída, 

foi obra de muitas datas. Do século XII, inclusivamente”
44

. O leitor que se debruce 

sobre a história da cidade do Porto poderá espantar-se com a pequenez do recinto que 

protegia as populações residentes, quatro hectares apenas (ou 0.04km²) logicamente a 

extensão da muralha seria reduzida também. 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A figura acima representada mostra-nos a extensão da muralha, se iniciarmos o 

percurso pela porta de Sant’Ana, que corta em direção ao rio nas traseiras das casas da 

rua das Aldas (ou de Santana): “Desta forma os construtores aproveitaram o profundo 

desnível que separa esta plataforma natural dos Grilos do leito da rua dos Mercadores, 

atingindo uma diferença de cotas na ordem dos 32 metros entre os dois níveis”
45

. Da 

Porta de Sant’Ana até à porta da Nossa Senhora das Verdades vimos o anterior 

aproveitamento dos desníveis naturais do relevo, sendo que o paredão da muralha 

existente sustenta, atualmente, a Igreja dos Grilos que, ao ser contornado leva-nos à 

porta da Nossa Senhora das Verdades a qual “ (…) largava para a porta de Vandoma 
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Imagem 6 - A vermelho o troço da muralha romana, a amarelo a continuação do 
perímetro da Cerca Velha, imagem retirada do sítio 
http://www.portopatrimoniomundial.com/ 
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numa linha recta a quebrar por cima da rua Senhora d’Agosto e encurvando-se depois 

até as proximidades da torre ora existente”
46

. Podemos perseguir este pano da muralha 

através do casario instalado do lado nascente da rua D. Hugo que respeita grande parte 

do antigo traçado, sendo esta uma das formas para analisar, também, a veracidade do 

alinhamento da muralha. Da Vandoma até à porta de S. Sebastião são apenas uns 

metros…a proximidade será tratada no próximo capítulo. Desta porta até ao ponto de 

partida, alinhado com a Rua da Bainharia, que se encontra ligeiramente acima, a 

muralha permite-nos ver no cimo deste lanço uma (futura) elevação vital para a cidade: 

o Monte da Vitória e, como uma espécie de mirante, visionam-se também o rio e as 

terras de Gaia.  

 

2.4.3 – …e as suas portas 

 

 Se tomarmos a mesma lógica que apresentamos no percurso da cerca, a Porta de 

Sant’Ana (cujo arco foi consagrado pelo talento de Almeida Garrett), que da qual 

existem poucas referências, uma vez que o seu nome deriva de uma alteração do seu 

nome original, obtido pela colocação de imagens de Santos nas portas, tinha um acesso 

por escadas dificultando assim o transporte de cargas pesadas. Nas atas de vereação de 

1449 esta porta era referida simplesmente como “o Portal”, designação que iria mudar 

no século XVI, por esta porta ter encabeçada uma imagem de Nossa Senhora de 

Sant’Ana (mãe de Nossa Senhora) ali venerada. Foi demolida em 1821. 

 Depois havia a porta de Nossa Senhora das Verdades, que até ao século XIV era 

a Porta das Mentiras: “Há quem diga ser tam franco chamadoiro oriundo da má-língua 

que as mulheres ahi faziam ao soalheiro; o reverendo Novais, porém, discorda deste 

theor: assim se chamva por servir de puerta disfarzada. Seria esta a porta de traição da 

cerca?”
47

. Ora esta ‘porta da traição’ nas muralhas de determinado perímetro defensivo 

serve como uma porta falsa, ou uma abertura dissimulada no traçado da cerca. Situada 

numa zona de difícil circulação e num dos fragmentos mais escondidos da muralha, 

possuía ainda uma inscrição que foi recolhida para um museu: “Aqui havia um arco 

muito arruinado que mostrava vestígios da cidade antiga”. Desconhece-se a data do seu 

apeamento. 
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 A porta de Vandoma, cujo aparecimento se tentou explicar no capítulo anterior, 

ao falar nos hipotéticos construtores da cerca, não para os gascões, mas sim para 985: 

“…segundo se lê num dos pergaminhos do mosteiro de Cete publicado por João Pedro 

Ribeiro (1810, nº VIII). Em relação à antiga tese (…) que atribuía a construção da cerca 

e consequentemente da Vandoma, à presença dos gascões, contrapõe-se a maior 

antiguidade do topónimo existente, já referido em finais do século X”
48

. Era de uma 

importância vital para o fluxo de gentes e produtos pois ligava, pela via romana, às 

terras de Paredes e Penafiel. Foi demolida em 1855 para tornar mais espaçosa a via que 

lá existia. 

 Por último a Porta de S. Sebastião, que como atrás referimos tem uma 

proximidade muito imediata com a de Sant’Ana, havendo várias hipóteses quanto à sua 

abertura e nomeação. Enquanto Isabel Osório sugere que esta abertura é uma obra 

tardia, provavelmente do século XVI, documentos da Misericórdia de 1599 designam 

esta porta por “Porta do Ferro” (devido à instituição religiosa do Recolhimento de Nª. Sª 

do Ferro). Como o culto a S. Sebastião é quinhentista supomos que a porta é de traçado 

medieval com uma toponímia tardiamente atribuída.  

    

2.5 – A Muralha Fernandina e as causas que levaram à sua construção 

 

 A muralha Fernandina, cujo nome deriva unicamente do rei que estava no trono 

na data da sua conclusão, está intimamente ligada a D. Afonso IV, o verdadeiro 

patrocinador da enorme cerca que rodeava o Porto no século XIV.  

 Com o advento da grande crise do século XIV e o consequente ruir de certas 

estruturas políticas, económicas e sociais aliado ainda a flagelos como pestes e fomes 

generalizadas, o reinado de D. Afonso IV foi complicado, alternando crises internas 

com constantes conflitos com o reino vizinho de Castela (independentemente de estes 

confrontos se inserirem no panorama da Guerra dos Cem Anos e o alastrar das 

influências de ambos os lados nas cortes europeias). Nas palavras de Oliveira Marques: 

“Como habitualmente, as bodas reais desempenharam o seu papel: Afonso IV casou a 

filha Dª. Maria, com o rei de Castela, Afonso XI. Foi uma união desgraçada desde o 
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começo, que Dª. Maria ainda agravou com as queixas dirigidas a seu pai”
49

. As relações 

agravaram-se com o casamento planeado entre D. Pedro e Dª. Constança, filha de D. 

João Manuel, um alto dignatário da oposição castelhana, anulando um anterior contrato 

que prometia D. Pedro à filha do monarca castelhano, tornando-se assim inevitável a 

guerra.  

 Iniciadas as hostilidades em 1336 e com invasões a territórios inimigos por parte 

das duas fações, é em 1337 que um exército castelhano comandado, por D. Fernando de 

Castro e o seu irmão D. Juan de Castro
50

, entrou pelo norte do reino português e seguiu 

a costa litoral até à cidade do Porto, onde encontrou resistência de um exército liderado 

pelo arcebispo de Braga, Gonçalo Pereira, pelo Bispo do Porto Vasco Martins e pelo 

mestre da ordem de Cristo D. Frei Estevão Gonçalves que “ (…) refizerão 1400 homens 

entre infantes e cavalos com os quaes os contrários não quiseram cometer peleja”
51

. A 

atuação do bispo do Porto juntamente com os seus aliados permitiu oferecer resistência 

a uma força que, caso contrário, iria certamente devastar e pilhar a cidade: estava dado 

assim o primeiro aviso da necessidade de defesa da cidade. 

 Este não é o local para analisar as constantes contendas entre bispos e monarcas 

relativamente à posse do burgo, também não estudaremos incidências como a doação da 

carta de foral a Gaia, que tentava desviar o tráfego mercantil do Douro para a outra 

margem, a tentativa dos monarcas de colocar bispos da sua confiança no cargo para 

aumentar a influência ou mesmo a construção do armazém régio na Ribeira, que 

supostamente iria contra a lei e por, segundo os bispos, se situar em terrenos de 

jurisdição episcopal, mas que teve como finalidade dinamizar o comércio e a economia 

régia servindo, também, como um novo polo de atração de gentes e negócios. Para este 

trabalho o que importa é que a cerca velha, ou o castelo, para além de defender os paços 

do concelho e a moradia do bispo residente representava o poder eclesiástico sobre a 

cidade, em contrapartida com o novo Porto que, ribeirinho, assumia novos poderes e 

influências provenientes tanto da intervenção dos monarcas como das potencialidades 

do comércio marítimo, tal como nos diz Armindo de Sousa: “O Porto cumpre-se junto 

ao rio. Já não é «vila de bispo», mas cruzamento viário. A acrópole episcopal cada vez é 
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mais arcaica”
52

. A intervenção de D. Afonso IV e a sua investigação acerca dos 

domínios do bispo inerentes na doação de Dª. Teresa tem um papel decisivo para o 

definitivo florescer da cidade vocacionada para o negócio, soltando-a do poder 

limitativo do clero para o enérgico e motivador comércio patrocinado por reis e pela 

ambiciosa burguesia portuense.  

 Contudo, talvez um dramático episódio seja o principal catalisador da muralha 

fernandina: o assassinato de Inês de Castro. Inés Pérez de Castro era uma dama da casa 

de Dª. Constança que, como referimos anteriormente, era a prometida noiva de D. Pedro 

possuindo intimas ligações com a elite castelhana. Porém, em 1345, pouco tempo 

depois do parto do futuro rei D. Fernando, falece a jovem princesa, permitindo a D. 

Pedro o envolvimento (oficial) com a aia da sua malograda esposa, que pertencia 

também a uma poderosa família de terratenentes castelhanos. “Ao que parece, D. Pedro 

converteu-se em joguete nas suas mãos, e segundo a versão «oficial» da história, na de 

seus parentes castelhanos também”
53

. Independentemente das versões oficiais ou 

populares, D. Afonso IV ficou desagradado com a influência dos castelhanos (dos 

Castros) e com a possibilidade de os filhos de D. Pedro e Inês de Castro se tornarem reis 

de Portugal, bem como as lembranças da sua experiência pessoal (a guerra que teve com 

D. Dinis, seu pai, por causa dos seus meios-irmãos). Tudo isto e a eterna preocupação 

de manter a coroa em descendentes legítimos contribuíram para a soturna (mas eficaz) 

solução: assassinar Inês de Castro em 1355. As consequências são imediatas e a história 

repete-se: tal como D. Afonso IV combatera seu pai, também D. Pedro pega em armas 

contra o seu progenitor, pretendendo vingança perante a morte da sua amada, 

apadrinhado claro, pelos Castro (dois deles irmãos de Inês), formando um exército que 

espalhou o terror e o caos nas localidades fronteiriças e a Norte do reino português até 

chegar ao Porto. “A cidade do Porto devia muito a Afonso IV, rei que sempre estivera 

do lado dos burgueses. E num momento destes, não deixou de apoiar o rei. Mas pouco 

podia fazer. D. Pedro colocara os seus homens de frente para a cidade. Mas o Porto (…) 

não tinha como se defender”
54

. Este acontecimento remete para um dos episódios 

militares da cidade do Porto mais decisivos para a imagem atual da cidade. Estando a 
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muralha velha ultrapassada com limitações claras em termos de infraestrutura e 

tamanho, com os novos polos de casas, negócios e gentes extra muros junto ao rio, o 

Porto não foi tomado de assalto devido, principalmente, a duas razões: a intervenção de 

Álvaro Gonçalves Pereira, avô de Nuno Álvares Pereira, prior da ordem do Hospital e a 

complacência de D. Pedro verificada no momento do “cerco” à cidade. Relativamente à 

primeira, tão bem documentada na crónica de D. Afonso IV de Rui de Pina
55

, parece-

nos no mínimo curiosa esta medida, uma vez que o uso de mastros e velas para ludibriar 

o inimigo seria algo aplicável num terreno onde, de longe, os invasores pudessem ficar 

confundidos com a empreitada construída no desespero. Uma vez que a localização de 

D. Pedro era em Gaia, parece-nos estranho a não perceção da realidade daquela ‘falsa 

muralha’. “O Porto esteve sitiado durante dezasseis dias. Não chegou a haver confronto. 

Mais do que iludido pelo prior do Hospital, D. Pedro terá respeitado o adversário. 

Porque sabe-se que tinham boas relações, de amizade, presumivelmente”
56

. A 

benevolência de D. Pedro perante o prior do Hospital assegura-nos uma explicação mais 

plausível do que as velas e os mastros improvisados, “ (…) mas o infante porque queria 

grãde bem ao arcebispo, se diz que por sua reverencia (…) non mandou cometer a 

cidade”
57

. Contudo, e independentemente da razão pela qual D. Pedro não atacou ou não 

insistiu, a urgência de muralhar e acima de tudo de proteger a cidade ficou bem à vista. 

O Porto não podia estar ameaçado pelo constante medo e receio a que se assistia num 

panorama europeu, nem ter a sua tão lucrativa ribeira dos negócios desprotegida de 

qualquer episódio militar.  

 

2.5.1 – História e cronologia da construção 

 

 A muralha fernandina teve o início da sua construção em 1355, estando, como se 

sabe, D. Afonso IV no trono e saído de uma guerra com o seu filho D. Pedro. A 

burguesia agora instalada e sediada na ribeira necessitava de proteção para fazer 

prosperar os negócios (principalmente com a construção do armazém régio), sem 

esquecer a evolução da construção naval, que permitia ferozes combates pela água e 
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transporte de tropas até a um ponto próximo da localidade a conquistar e ainda as 

temíveis táticas de cerco que sitiavam uma cidade durante longos períodos de tempo 

“Fosse o infante (D. Pedro) um homem persistente e convictamente empenhado, o Porto 

teria caído. Os burgueses entenderam-no bem. E desse entendimento formaram a 

decisão: amuralhar a cidade, já”
58

.  

 Segundo o capítulo “Castelos e Armamento” da autoria de João Gouveia 

Monteiro inserido na Nova História Militar de Portugal, a construção ou reparação dos 

perímetros defensivos do reino funcionaria num equilíbrio entre os corregedores 

incumbidos da obra e a participação do concelho: “Esta manutenção e reforço das 

fortificações do reino pressupunha também o recurso a meios financeiros certamente 

bem vultuosos (…) E essa despesa recaía essencialmente sobre os municípios, embora a 

estese se associasse frequentemente a Coroa, muitas vezes sob a forma de renúncia à 

cobrança de certos direitos e tributos”
59

. E é precisamente o apoio incondicional do 

monarca D. Afonso IV que permite a mobilização dos meios necessários à construção 

desta enorme empreitada, que fugia por completo às iniciativas e influências políticas e 

monetárias do bispo, senhor da cidade e do concelho. O monarca não fez por menos e 

canalizou os meios necessários para a execução da obra: “a adua de servidores e 

pagantes, a atribuição de dinheiros especiais e a outorga de regime jurídico e financeiro 

extraordinário ao concelho do Porto”
60

. Conforme o mencionado por Armindo de 

Sousa, a adua ou anúduva era a contribuição para os trabalhos coletivos de construção e 

manutenção das estruturas militares da terra. Logicamente estes trabalhos não eram 

voluntários o que gerava uma grande contestação das populações que eram obrigadas a 

participar em obras de grande envergadura, por vezes longe de casa. Para além desta 

decisão ocorreram doações régias e participação monetária dos moradores e do próprio 

concelho, na tentativa de suavizar os desequilíbrios financeiros que uma obra desta 

envergadura ia causar aos cofres da região. Os concelhos vizinhos (Maia, Bouças, 

Gondomar, Melres, Refojos do Ave, Aguiar de Sousa, Paiva e Feira) também 

contribuíram com dinheiro e suor levando a posteriores críticas
61

 ao papel que estavam 
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a ter naquela obra. Importante é ainda o poder “temporário” que os homens do concelho 

do Porto possuíam podendo arrecadar receitas de, outrora, impostos régios, requisitar 

mão-de-obra e ainda ordenar a demolição de edifícios que pudessem pôr em causa o 

traçado da cerca. Para sublinhar a rigidez com que foi tratada a obra nem aos fidalgos e 

freires das Ordens Militares foi consentida qualquer isenção. 
62

 

 Contudo, D. Afonso IV falece em 1357, dois anos após o início das obras, que se 

arrastaram durante uma década. Não é coincidência que esse período represente o 

reinado de D. Pedro I, que nunca se mostrou entusiasmado nem proactivo em relação à 

obra. Continuando a acompanhar Armindo de Sousa: “dispensou de servir e pagar todos 

os que moravam em terras de fidalgos e ordens e reduziu para metade de oito para 

quatro ou de seis para três dias no ano as jeiras da adua (…) e dentre estes favoreceu os 

da Feira, permitindo-lhes substituir por dinheiro a obrigação de dar trabalho”
63

. Os 

autarcas portuenses, que não se cansaram de tentar alcançar o apoio de D. Pedro I, 

fazem-no de novo com D. Fernando que sobe ao poder em 1367 e rapidamente se 

disponibiliza a terminar a obra, segundo os relatos já avançada na sua construção. 

Seguindo a teoria de Armindo de Sousa as balizas cronológicas para a edificação da 

nova muralha são de quinze anos (1355-1370).   

  

2.5.2 – A muralha “afonsina”: o seu traçado, portas e postigos 

 

 Apesar de os vestígios que sobreviveram ao castigo do tempo serem pequenos 

vislumbres do que outrora foi uma magnífica construção defensiva, a muralha nova, a 

muralha “burguesa” do século XIV, engrandecia a cidade, ao mesmo tempo que a 

protegia. Proteção, prestígio e acima de tudo uma nova forma de fiscalização, uma vez 

que num reduto muralhado o controlo das entradas e saídas de gentes e produtos torna-

se mais prático e eficaz. Contemporâneos da ainda resistente muralha no século XVIII, 

o padre Agostinho Rebelo e Costa e o padre Manuel Pereira de Novais presenciaram a 
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cerca quase intacta, garantindo descrições detalhadas da sua composição que, aliadas a 

outros estudos, permitem obter uma imagem bastante completa do perímetro defensivo. 

1- Porta Nova ou Nobre (originalmente de Miragaia) 

2- Postigo dos Banhos 

3- Postigo da Lingueta  

4- Postigo da Alfandega ou do Terreirinho   

5- Postigo do Carvão 

6- Porta da Ribeira 

7- Postigo do Pelourinho 

8- Postigo da Forca 

9- Postigo da Madeira 

10- Postigo da Lada ou da Areia 

11- Porta do Sol (originalmente Postigo do Carvalho do Monte) 

12- Porta do Cimo da Vila 

13- Porta de Carros 

14- Porta de Santo Elói (originalmente postigo do Vimial) 

15- Porta do Olival 

16- Porta das Virtudes 

17- Postigo de S. João Novo ou da Esperança 

Imagem 7 – A muralha fernandina, o seu traçado e portas, imagem retirada do sítio 
http://www.portopatrimoniomundial.com/ 

http://www.portopatrimoniomundial.com/
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“Robusta, de características defensivas, envolvia o velho burgo, descia até à Ribeira 

e por Miragaia adiante para subir pelas Virtudes até chegar ao Monte do Olival. Daí 

voltava a descer, passando pelas Hortas (atual Praça da Liberdade) e subia até a rua de 

Cimo da Vila. Fechava-se a muralha. Protegia-se a cidade”
64

. Esta muralha possuía, 

variando as opiniões, 3.400m de perímetro, entre seis a dez metros de altura, com uma 

espessura de praticamente dois metros e meio, para além de parapeitos inferiores e 

exteriores, grossas ameias e ainda torres cuja altura era compreendida entre os catorze e 

vinte metros, auxiliadas por balcões com mata-cães, seteiras, cavas e fossas.  

Era uma obra puramente militar e de uma visão estratégica brilhante: esta obra 

enquadra-se de uma forma muito orgânica na topografia do terreno onde foi construída; 

basta recordar no capítulo inicial o relevo acidentado do Porto com abruptas elevações, 

que foi aproveitado (daí o seu irregular trajeto) para melhor defender a cidade e avistar 

os possíveis perigos. Nos flancos da muralha, ou se atendermos à imagem anterior a 

Oeste e a Este, são deixados de fora o altamente populoso arrabalde de Miragaia (Oeste) 

e a muralha percorre todo o lado Este acompanhando os Guindais, tornando ainda mais 

imponente esta face da cerca devido às acidentadas escarpas. É, curiosamente, incluído 

o Monte do Olival, que na época era terreno baldio e deserto. Algumas teorias apontam 

para algum tipo de planeamento urbanístico e de espaço para o futuro desenvolvimento 

da cidade; contudo mantemo-nos com a teoria de Armindo de Sousa que destaca os fins 

puramente militares: “ (…) o amuralhamento da cidade foi obra de mentes militares. 

Engenheiros ou arquitectos que sabiam de defesa e assalto, ângulos de tiro, velas e 

roldas, estratégias de ataque e comunicações de comando (…) só razões castrenses 

explicam o facto de os muros terem sido levados até ao alto do Olival, rente ao actual 

Jardim da Cordoaria…e o arrabalde de Miragaia deixado de fora?”
65

. A questão é de 

simples resposta, comprovando a genialidade da obra: Miragaia situa-se numa zona de 

baixa altitude, dando abrigo a uma praia que se alinha com um dos rios secundários do 

Porto, o Rio Frio. Em termos estratégicos e militares incorporar uma zona de fácil 

acesso marítimo no interior da muralha não faria sentido, pois facilitava a entrada para o 

coração da cidade. Além do mais, o objetivo da cerca é aproveitar-se dos declives 

existentes em seu benefício e não o oposto, tal como nos diz Helena Regina Teixeira: “ 

(…) os muros devem tentar sempre colocar numa posição altaneira o interior da 
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muralha em relação ao exterior; daí correrem sempre que possível ao longo das 

cumeadas. No caso da inclusão de Miragaia tal não ia acontecer, pois neste troço da 

muralha o seu exterior iria ficar numa posição mais alta que o seu interior, algo 

totalmente desaconselhável em termos defensivos”
66

. Relativamente ao Olival, poucas 

palavras servem para explicar o porquê da construção o abranger, uma vez que a zona 

alta era de difícil defesa, apresentava-se este morro como o principal entrave até às 

artérias principais da cidade e, acima de tudo, garantia a visão sobre o Douro e as 

embarcações que se aproximavam. Motivos puramente estratégicos portanto. 

 

Continuando o percurso, a sul a muralha cumpria a sua finalidade mais importante, 

pois recortando toda a marginal do Douro protegia a Ribeira, mas deixava espaço para 

permitir a atividade portuária e as tão necessárias cargas e descargas de produtos. Por 

fim, a Norte, cinco portas permitiam acessos para a região circundante; torres que as 

defendiam e permitiam controlar a vasta área envolvente, garantindo o fácil acesso de 

pessoas das terras próximas. Ao contrário da zona Sul que necessitava de várias 

entradas para dar conta do grande afluxo de gentes e produtos provenientes das trocas 

marítimas.  
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 Onde existiam portas, existiam torres. Era inconcebível criar ou abrir uma 

entrada na cintura sem ter algum mecanismo de defesa a assegurar a sua proteção, daí 

que a maioria das portas se situem a Norte, que com as suas torres protegiam as vias de 

acesso ao Porto. E a sul se situem (para além de portas e torres) a maioria dos postigos 

que garantiam uma maior fluidez na circulação das pessoas e permitiam um fácil escoar 

da azáfama da zona ribeirinha. Criar um perímetro amuralhado pode estrangular o 

dinamismo e a evolução própria de uma localidade, se não se garantir aos seus 

residentes uma fácil mobilidade, como comprova Helena Regina Teixeira: “Todavia, a 

tarefa de conciliar ambos propósitos militares e funcionais terá causado complicações, 

pois era necessário por um lado uma mínima penetrabilidade para inimigos, e por outro 

uma máxima acessibilidade para moradores e visitantes que queriam entrar na cidade”
67

. 

Relativamente às torres que defendiam as portas, não se sabe ao certo quantas eram, 

mas enquadrando este perímetro defensivo com o estilo da época, o gótico, é de assumir 

que correspondiam às anteriormente referidas práticas de defesa ativa: construções que 

não serviam exclusivamente para proteger a localidade mas que, com “cubelos, adarves, 

torres adossadas, balcões providos de mata-cães, torreões, varandins. E cavas”
68

, 

defendessem o burgo, atacando os possíveis invasores em posições estrategicamente 

elevadas.  

 Relativamente às portas e postigos, entradas fundamentais para o funcionamento 

da cidade e da própria muralha, embora não se possa ter uma certeza dos números, 

apontamos para dezassete segundo os estudos de Armindo de Sousa. Socorremo-nos de 

obras complementares para o seu correto enquadramento, uma vez que algumas 

entradas são rebatizadas ou mesmo criadas em datas posteriores, atendendo às 

necessidades de acessos que os séculos seguintes exigiram. 

 Se tomarmos como referência a imagem anterior, iniciamos o percurso pela 

Porta Nova (1), primitivamente um postigo (o da Praia), constatamos que é D. Manuel 

quem o eleva a porta. Consta nos registos um sólido, fortificado e “quadrado” edifício, 

aparentemente uma imponente torre defensiva que continha um elegante arco por onde 

os bispos e altos dignatários entravam na cidade devido à nobreza da entrada. Era o 

cartão de visitas da cidade, tendo sido demolida em 1872. Na zona sul e seguindo o 
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traçado, encontrámos um grande número de entradas que rasgam o pano da muralha que 

protege a Ribeira. O objetivo, já anteriormente referido, era permitir uma circulação de 

pessoas e produtos de forma fluida e sem estrangular as artérias da zona. São oito 

postigos e uma porta que tratam desta função: O postigo dos Banhos (2) obteve o seu 

nome devido à lenda de Ariamiro, Rei de Lugo e filho do Rei dos Suevos, Teodomiro, 

que para tratar de uma maleita na pele banhou-se nas imediações e curou-se. O Postigo 

da Lingueta (3), que posteriormente se apelidou de Postigo do Pereira seria de 

dimensões inferiores ao anterior e possuía um largo cais à sua frente. O da Alfândega 

(4) devido à sua localização em frente do Terreiro com o mesmo nome; esta entrada era 

anteriormente designada por postigo do Peixe, possivelmente por ser a original entrada 

do pescado, antes de ser tratado na Ribeira. Foi demolido em 1838. O Postigo do 

Carvão (5) é o único sobrevivente das entradas da muralha até aos dias de hoje e um dos 

principais “culpados” da confusão cronológica do início da construção da muralha, 

segundo o relatório da Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais: “Uma 

inscrição gótica, encontrada entre as suas velhas pedras, memora em nome de Deus o 

facto de se haver mandado em vedor examinar as âncoras de Gaia (…) na era de 1386. 

Este interessante documento epigráfico (…) parece demonstrar que o Postigo do Carvão 

pertencia à parte da cerca levantada antes do reinado de D. Fernando. De facto, na era 

de 1386 (era de Cristo de 1348) ainda reinava em Portugal o avô daquele monarca: D, 

Afonso IV”
69

. Relativamente ao postigo do Pelourinho (7), da Forca (8), da Madeira (9) 

e da Lada (10), não obtivemos informações de relevo para este trabalho; contudo a sua 

proximidade e localização permitiam a comunicação entre o rio e a cidade. A porta da 

Ribeira (6), situada numa localização central do pano sul da muralha, disfrutou de uma 

torre fortificada que protegia a porta e os postigos envolventes, mas que foi contudo 

sacrificada para o erigir da capela de Nossa Senhora do Ó, (século XVII), como disse 

Bernardo Xavier Coutinho: “ (…) rasgava a muralha construída no século XIV dando 

acesso a quem viesse do rio Douro para a Praça da Ribeira. Chamava-se Porta da 

Senhora do Ó porque esta entrada penetrava na cidade em túnel, precisamente passando 

por debaixo da capela desta invocação (…) encostada à muralha virada a sul”
70

. 

 No troço Este da muralha, duas portas permitiam a entrada na cidade: a Porta do 

Sol (11) e a Porta do Cimo de Vila (12). Relativamente à primeira, sabemos que 
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inicialmente era um postigo (postigo do Carvalho, devido à toponímia da zona; existia 

um sítio denominado Carvalhos do Monte, que batizou a entrada) evolutivamente 

começou a ser apelidado de Postigo de Santo António do Penedo, ficando com a 

nomeação atual, de postigo do Sol (posteriormente porta), devido à sua localização para 

nascente e, consequentemente, para uma matutina exposição solar. Outros exemplos, em 

Lisboa ou Santarém comprovam este nome, possuindo casos semelhantes nas suas 

muralhas. Em pleno século XVIII e já em ruinas, “ (…) foi arrasado por determinação 

de João Almada e Melo, que fez erguer em seguida, no mesmo local e sobre os 

respectivos alicerces, uma porta de grande vulto (…) ”
71

. Esta posterior porta do Sol foi 

destruída de vez em 1875. Em relação à segunda, a Porta do Cimo de Vila, sabe-se das 

fortes torres que a defendiam e da importância que tinha para o burgo, devido à sua 

excelente localização.  

 No traçado a Norte encontramos a Porta de Carros (13), a de Santo Elói (14) e a 

do Olival (15). Acerca da porta de Carros, teorias apontam para a existência de um 

postigo original do século XIV “tapado para dar lugar à construção do dito mosteiro da 

Encarnação”
72

. Embora a história da Porta só se tenha iniciado 145 anos após a 

construção da cerca fernandina, devido às presentes necessidades de controlar, escoar e 

facilitar o trânsito que advém da evolução própria da cidade, tornou-se uma referência 

nas deslocações intra e extra muros, fazendo concorrência à única porta existente até 

então: a de Santo Elói, como escreveu Bernardo Xavier Coutinho: “O postigo do Vimial 

(…) chamou-se também postigo das Hortas e a seguir postigo de Santo Elói, após a 

construção do convento dos Cónegos Seculares de S. João Evangelista (padres 

Lóios)”
73

. Este convento foi erguido em 1491, relativamente perto da atual localização 

da Praça da Liberdade. Por fim a ultima entrada que consideramos a Norte da muralha é 

a do Olival (cujos restos descansam atualmente numa farmácia e num café da zona). 

Esta abertura no monte do Olival também era das mais importantes da muralha, 

edificada por fora do atual campo dos Mártires da Pátria, como diz Adriano Vasco 
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Rodrigues: “Esta Porta do Olival tinha um forte castelo sobre si, ou nas proximidades 

levantado, e foi nele que em 1580 se pelejou com os castelhanos (…) ”
74

 

 Por fim, no pano Oeste da muralha apenas duas aberturas permitiam o acesso 

dos visitantes: a porta das Virtudes (16), que era inicialmente um postigo e que se 

encontra na parte do traçado onde a curvatura se torna mais saliente. Obteve o seu nome 

de uma fonte ancestral (a da Nossa Senhora das Virtudes). Por fim, o postigo de São 

João Novo ou da Esperança (17) completa a listagem das entradas existentes no 

perímetro defensivo do Porto do século XIV. Contudo a listagem poderá estar 

incompleta, ou eventualmente desconhecendo certas portas e postigos secundários que 

com o tempo desapareceram ou mudaram de nome
75

. 

 Este perímetro defensivo sempre foi alvo da atenção tanto do concelho como dos 

monarcas que, em concordância, sabiam da importância que era ter o muro, as torres e 

as portas em perfeitas condições de preservação. A preocupação pelo estado e 

conservação dos muros é evidente ao longo dos tempos, como nos demonstra a sessão 

de 2 de Julho de 1439 do livro de Vereaçoens – Anos de 1401,1449: 

“ (…) alguuns naujos ora estavam e deles jaziam britados Junto com o muro da çidade 

por os quaees podria rrecrever dano aa çidade per raazom da auga do rrio que caua antre 

o muro da (…) e os naujos por a qual rrazom podia cayr o dito muro e rrecreçeria dello 

grande custo e perda aa çidade (…) ”
76

. 

 De facto, aconteceu o muro cair por cima de um navio, levando o concelho da 

cidade a nomear Gonçalo Eanes para ser o “veedor dos ditos navjos” e controlar a sua 

ancoragem junto ao muro ribeirinho. A sessão do concelho portuense de 28 de Agosto 

do mesmo ano recebe cartas do monarca que mobiliza esforços para o arranjo do troço 

caído: 

“ (…) nos envyaram dizer que huma peça do muro da dicta Çidade caiu ora e por 

quanto a nosso serviço e a ssua garda deles conpre seer logo alçado nos pediam por 
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merçee que mandássemos que os moradores dessa Çidade e de sseos termhos seruissem 

em ello E por adua E nos veendo (…) teemos por bem E mandamos uos que com 

Johanne affonso aranha e com esses homens boons veiades quantos moradores há em 

essa çidade e em sseos termhos affora”
77

. O rei é expedito e ordena uma averiguação 

para saber o número de braços existentes que poderiam tratar da reparação, não só na 

cidade como no termo todo. A cidade do Porto responde que muita gente tem cartas de 

privilégio e isenções para evitar pagamentos e participações no trabalho físico de 

reconstruir o muro. A coroa volta a ser perentória:  

“ E como dizedes que em essa Çidade há moytos e outrossy no termho della que teem 

carta cartas e Privilejios de gissa que sse todos ouuessem de seer escusados dos dictos 

Reparamentos os outros nom o poderiam soportar seem moy grande graueza (…) 

Entendemos bem todo e nos por quanto os Em carregos dos dictos Repairamentos e 

obras nom sse entendem que ssom desse conçelho mays perteençe e tangem a nos e a 

nosso serviço e a prol jeeral da nossa terra (…) mandamos uos que nom scussedes de 

pagar nas dictas obras e repairamentos nehumas pessoas por cartas nem priuijlegios que 

tenham quer gissa e maneira que seia”
78

 (escusando apenas os vassalos régios e os 

besteiros a cavalo). Praticamente a reparação do muro é de importância geral e a 

mobilização para tal trabalho tem que ser cumprida, instruindo os homens-bons do 

Porto a ignorar as cartas de privilégio ou mercês.  

 Já no reinado de D. Afonso V na sessão de 3 de Fevereiro de 1440, verifica-se o 

contentamento do monarca pela reconstrução do muro e, as ordens, para fechar certas 

portas da cidade, tentando tornar ainda mais seguro o burgo: 

“ (…) uos envyo muyto saudar bem ssabedes como vos mandey que fezesedes logo 

correger e rrepairar essa Çidade e os muros e portas della das cousas que lhe conmpram 

e fezessedes çarrar as portas e por guardas de noyte na Çidade em tal gisa que se nom 

fezessem furtos nem outrs dapnos na Çidade aos moradores della E ora soo certo que 

em esa Çidade estam vii ou viii portas e postygoos sempre de noite e de dya abertos e os 

que am vontade de furtar ou fazer outros malefyçyos e fazemnos de noyt e (…) Sera a 

Çidade mais segura E alguns se nom atreuerem a fazer mal mandauomos da parte do 

dicto Senhor (…) que logo sem outra nenhuma detença uejadesesas portas e postygoos 

que asy estavam desfechadas e abertas e aquellas que virdes que se podem scusar (…) 
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seiam logo fechados com muy boas fechaduras (…)”
79

. A seleção das portas que se 

fechariam seria da escolha do concelho, contudo a preocupação em proteger a cidade e a 

perseverança de acompanhar o estado do muro e das portas, exibe a importância que 

este perímetro defensivo possuía não só para a cidade como para todo o reino.  

  

2.6 – Conclusão  

 

 Após a exposição das variadas cintas defensivas que esta cidade possuiu, a 

conclusão mais óbvia que retiramos é que a zona do Porto, independentemente do povo, 

cultura ou credo, tinha que ser defendida. Não só era uma questão de vontade como era 

possível fazê-lo. Esta zona onde a cidade do Porto se situa, graças à composição do 

terreno, do rio e principalmente do relevo acidentado é (e foi) apropriada para a fixação 

de populações ao longo dos séculos, que cumprindo com uma das funções mais básicas 

da Humanidade, sobreviver, acharam por bem aproveitar a localização escolhida para 

criar uma área de difícil acesso e abrigada das eventualidades da época como escreveu 

Jaime Cortesão: “ O burgo escondia-se entre fragas como um ninho bárbaro, que aves 

marinhas tivessem construído nalgum ponto inacessível da costa, para, enquanto 

caçavam sobre o mar, guardar a ninhada em segurança”
80

. Esta citação, embelezada 

pelo antropomorfismo, realça bem a postura dos povos que se instalaram, misturaram e 

aqui evoluíram. Populações da Idade dos Metais, Romanos, invasores Bárbaros, 

Muçulmanos, Cristãos, senhores do comércio, homens da igreja…a listagem dos 

intervenientes preocupados com a defesa da localidade ou em ocupá-la, devido à 

excelente posição estratégica que possui, é longa mas compreensível. 

 A preocupação em resguardar as cidades, aproveitando o meio envolvente, 

sempre foi uma ação legítima de todas as fixações humanas em torno do globo; 

contudo, cada caso apresenta as suas particularidades, tornando-o único. O Porto não 

foge à regra. O Porto tem (teve) muralhas que contam a história da cidade, muralhas que 

apresentam como um livro a evolução política, económica e social das populações 

residentes. 
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Atendendo ao mapa anterior, a análise dos factos parece evidente: a Cerca Velha 

a proteger o núcleo embrionário do burgo portuense que, com o aparecimento da 

muralha fernandina (e mesmo antes) transforma a cidade, atribuindo valores e pólos de 

poder à área que defendia. Se a Cerca Velha cumpriu a sua função, delimitando os 

primórdios da fixação humana e servindo como bastião e base de apoio nas campanhas 

da Reconquista, a muralha fernandina supera-a. Não só em aptidões defensivas como na 

mensagem que encerrava em si: a definitiva afirmação burguesa, que tal como o mapa 

nos mostra, fixada e vocacionada para a Ribeira e o mar, afastava as pretensões do alto 

do morro que ambicionava continuar a controlar a administração e os costumes da 

cidade. De mecanismo de defesa a designação de uma zona, a muralha do bispo passava 

a representar a decadência de um poder que não resistiu ao progresso e evolução que a 

cidade estava a ter. A muralha fernandina protege, antecipa e circunscreve a região e, 

com as suas portas, solicita a chegada de visitantes pelos caminhos que ligavam às 

regiões circundantes e que encontravam aqui uma terra onde podiam trocar os seus 

produtos em segurança, promovendo o negócio e acima de tudo a entrada de dinheiro.  

 

 

 

 

 

Imagem 9 - Mapa Geral do Porto, com as muralhas, estradas e principais zonas, imagem retirada do sítio 
http://www.portopatrimoniomundial.com/  

http://www.portopatrimoniomundial.com/
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3 – A Organização Militar da Cidade do Porto 

 

 À organização militar da cidade, estão inerentes os grupos militares que lá 

residiam e que, ao serviço do concelho ou do monarca, faziam parte da defesa e 

segurança do burgo. Sem homens para defender as muralhas ou com constantes queixas 

sobre a segurança da zona intramuros, as populações portuenses (e certos monarcas) 

sempre zelaram pela boa manutenção e defesa do Porto. Demonstraremos como se 

procedia o agrupamento e as obrigações destes corpos armados que, mesmo contra a sua 

vontade, foram vitais para o íntegro funcionamento da cidade e para o engrandecimento 

da hoste régia. 

 

3.1 – O alargamento do termo do Porto, uma questão militar 

  

No século XII e princípios do século XIII, as áreas de influência do Porto eram 

reduzidas, mínimas até. Verificava-se a existência de uma situação confusa e incómoda 

onde dois senhorios (rei e bispo) eram rivais, embora o senhorio fosse claramente um 

só: o bispo. Como escreveu Armindo de Sousa: “ Será um espaço de conflitos, de 

poderes em confrontação, geralmente poder régio mais poder autárquico versus poder 

da Igreja. Indefinição de territórios, confusão de jurisdições, equívoco de 

obediências”
81

. Já referimos, ainda que de forma breve, alguns dos problemas inerentes 

à área sob a alçada jurisdicional do Porto; contudo o importante para este trabalho é que 

a construção da nova muralha portuense vai alterar o espaço que tantos intervenientes 

lutavam para controlar.  

Oficialmente, o alargamento do termo do Porto acontece em 1384, com a doação 

de D. João I de um vasto território à comarca portuense; porém essa mesma doação 

confirma algo que já tinha sido anteriormente feito por D. Fernando em 1369: a 

passagem para a jurisdição do Porto de Massarelos, Bouças, Maia, Gondomar, Melres, 

Refojos do Ave, Aguiar de Sousa e Penafiel. “De uma assentada entram na dependência 

da cidade nada menos do que cento e oitenta e uma freguesias”
82

, lembra Armindo de 

Sousa. Agigantou-se assim o termo portuense. 
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 Anteriormente tentámos demonstrar a magnífica obra militar que as muralhas 

ditas fernandinas eram; contudo sem homens que as patrulhassem e as defendessem 

tornam-se inúteis. É exatamente esta necessidade, comprovada na documentação 

medieval, que leva ao alargamento do termo. Devido à inexistência de registos, avançar 

com um número que defina a população residente intramuros é impossível. Eruditos 

debruçaram-se sobre a questão e, segundo Armindo de Sousa, os números variam: para 

o período em estudo, o século XIV, apontam-se os limites (mesmo considerando 

algumas opiniões irreais) entre os três mil e os oito mil habitantes, consagrando os cinco 

mil como o número mais razoável e verosímil para as circunstâncias da época. Com 

uma população reduzida para dar conta das obrigações a que uma obra deste tamanho 

exige, é D. Fernando que atua como o derradeiro impulsionador da muralha, com 

medidas que seu pai havia tratado com uma atenção secundária:   

“Dom Fernando pella graça de deos Rey de Portugal e do algarve. Atodallas justiças dos 

meus Reynos que esta carta virdes, Saude. Sabede que o concelho e homens oos da 

cidade do porto me euyarom dizer que ellrrey dom Affomsso meu auoo aque deos 

perdoe, oolhando como era seu serviço e prol grande de seu Reyno de sse fazer e acabar 

o muro e cerca da dita Cidade e como sse nom podia fazer sem sua ajuda, Mandou que 

os do julgado da Maya e de Bouças e de Gondomar e Aguyar e Reffoyos e farya, que 

todollos moradores do ditos julgados vehessem dar geira aadita obra (…) ”
83

.  

 Este excerto mostra-nos que, pela imposição da anúduva a toda esta região, ela 

já se encontrava judicial e administrativamente subordinada ao Porto para permitir o 

concluir da muralha e das torres. A carta de doação de Melres aponta para a mesma 

vontade de terminar a construção da cerca, mas revela o verdadeiro objetivo (ou 

necessidade) do monarca: 

“Dom fernando pella graça de deos Rey de Portugal e do Algarve. Aquantos esta carta 

uirem faço saber queo Concelho e homeens boons da Çidade do porto me enuyaram 

dizer que a dita Cidade era de pouca companha e no era pobrada como compria, e 

envyaronme pedir por merçee que desse mayor termho aa dita Cidade per quesse adita 

Cidade podesse melhor pobrar. Eeu veendo oque me pedia e querendolhe fazer graça e 

merçee aadita cidade e aos moradores e pobradores della por que am em a ver boom 

thermo adita cidade e por que he por hi mais honrada e mais auondada das cousas que 
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aos moradores fazem mester, e desy melhor guardada e deffesa em tempo de mester 

(…)”
84

. 

 Perante a terminologia de significação bélica utilizada (companha, que significa 

tropas e tempo de mester, ou tempo de guerra), vê-se que a finalidade era uma: militar. 

Com o multiplicar do espaço intramuros por doze vezes, a escassez de corpos para o 

guardar é gritante, procurando-se de forma legal mais soldados nas áreas circundantes, 

como diz Armindo de Sousa: “E então é assim: o motivo primeiro do enorme 

alargamento do termo do Porto foi militar e não económico nem político; a dimensão do 

alargamento correspondeu à dimensão das novas exigências defensivas”
85

. Estas 

exigências defensivas motivaram e obrigaram a uma reestruturação puramente militar 

para satisfazer as necessidades de segurança do perímetro amuralhado e criaram, 

também, alterações estruturais a nível de fiscalização (uma vez que mais gente traduz-se 

sempre em mais fluxo monetário), comércio e de uso do poder que uma “organização 

central” detém.  
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Imagem 10 - O termo do Porto, imagem retirada do capítulo de Armindo de Sousa, Tempos 
Medievais 
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3.2 – Quem guardava a cidade? Os corpos militares e paramilitares do Porto do 

século XIV e XV 

 

Após a demonstração das estruturas, passaremos à demonstração dos homens 

que as guardavam e garantiam a segurança das ruas do burgo. A segurança das cidades, 

amuralhadas ou não, recaía regra geral sobre os alcaides e “os homens da alcaidaria” 

das respetivas localidades. O alcaide-mor superintendia e controlava as operações 

“militares” da sua zona de ação, principalmente a nível do governo dos castelos e 

perímetros amuralhados, estando as suas funções redigidas nas Ordenações Afonsinas: 

defender os castelos, cumprir as suas funções, ter sempre à disposição homens armados 

para exercícios de patrulha e guarnição e garantir mantimentos e armas para a defesa da 

localidade
86

. Por sua vez, o alcaide-pequeno, abaixo na hierarquia, possuía funções de 

patrulha e manutenção da ordem pública, principalmente durante o período noturno
87

. O 

tomo I das Ordenações Afonsinas é bastante claro quanto às funções destes dois cargos 

mas quais os exemplos práticos relativos à cidade do Porto? Antes de os examinarmos, 

não podemos deixar de mencionar que, quanto aos homens de armas, o recrutamento 

concelhio por parte do monarca e da hoste régia (os acontiados e os besteiros) também 

influencia e contribui para o aumento das figuras armadas que zelavam pela manutenção 

e segurança no burgo.  

 

3.2.1 – O Alcaide e o Alcaide-pequeno, os vigilantes do burgo 

 

 Antes de partirmos para a análise das atividades destes cargos, é necessário 

relembrar que a jurisdição da cidade, pelo menos até 1406, pertence à Igreja, neste caso 

encarnada na figura do Bispo. “Há bispo e seus clérigos, todos seculares ou ao serviço 

da pastoral do século, ordem dos oradores, dos que sabem rezar e dizer. São também os 

homens do gládio, do poder – poder que exercem, tanto no castigo dos abusos e crimes 

como na defesa do território contra inimigos de fora”
88

. Perante a posição de total poder 

do bispo, poder este que vai levar a inquirições, conflitos e casos de tribunal 

relativamente à sua jurisdição e o quão abrangente (supostamente) ela era, é lógico que 
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era o clero a nomear os funcionários necessários para o bom funcionamento do burgo. 

Entre eles o alcaide.  

-“Primeyramente está em posse o Bispo e a egreja do porto de poerem alcaydes na dita 

Cidade, que lhe fazem menagem da fortalleza e torre em que teem guardados os presos 

(…) ”
89

 

-“Se algum embarga as execuçõoes dos moordomos da dita Egreja do porto, os alcaides 

uaao hi alçam aforça daqueles que as embargam e fazem comprir as ditas execuçõoes 

(…) ”
90

 

-“Os alcaides e per seus homeens guardam adita cidade de nojte depois que tangem o 

ssino três uezes, assy come de costume da dita Cidade. E sse acham alguns andar pella 

dita Cidade adesoras prendenos e leuamnos aacadeia. E leuam deles vijnte soldos, e 

todallas armas que lhes acharem (…) ”
91

. Como podemos verificar, são funções de 

patrulha, vigia, zelo e autoridade. Tudo nomeado por/e ao serviço do bispo.  

 As atas de vereações são fontes preciosas e justificativas das obrigações destes 

funcionários concelhios, como é demonstrado nas Vereaçoens – Anos de 1390-1395. 

Estes documentos revelam curiosos casos que demonstram a importância desta figura: 

“ (…) E sendo juntos foy dito que a dita cidade era muy mal goardada de noyte/ asy de 

gentes estranhas e da villa que andom de noyte fazendo o que nom deuem (…) E que 

logo fose trautado com o tesoureiro da see da dita Çidade que em cada huma noye huum 

seu homem que tangesse hum syno que posa seer andadura/ dhuma mea lehoa a cobrir 

fogo E que depois que o dito syno for tangudo que o alcaide com seus homeens ande 

per toda a dita Çidade e todo homem que achar (…) que o prenda e leue a cadea”
92

. Se 

esta entrada nos registos da cidade remete para Agosto de 1390, dois anos depois a falta 

de segurança noturna do Porto continuava, com repetidas queixas da falta de tocar do 

sino que avisava as populações do início da patrulha, pelas ruas do Porto, do alcaide e 

dos seus companheiros de armas. As Vereaçoens de 1401-1449 mostram como, em 

1401, a situação se repete:  

“E outros homeens boons moradores e uezinhos da dita çidade O dito Juiz/disse que a 

Ell fora dicto per alguas pesoas moradoras que a dicta cidade/ nom Era bem guardada 

nem rregida per mjngua de homeens dalcayde que nom a guardauam nem rroldauom de 
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noyte(…)”
93

. Logicamente que ao longo das atas e dos registos, os alcaides (mor ou 

pequeno) participam na auditoria dos presos, assistem às sessões através de 

representantes e possuem outras funções, igualmente de cariz militar, mas não tão 

exigentes como as patrulhas noturnas.  

  Segundo as Ordenações Afonsinas, os homens que vão para as patrulhas e vigia 

da cidade (às ordens do alcaide pequeno) têm que ser naturais do concelho ou 

moradores, sendo assim escolhidos dentro das inúmeras profissões existentes para, à 

vez, protegerem a cidade. Pensamos que as funções do alcaide e da sua tropa são 

bastante claras, de difícil explicação são os pólos de poder que os nomeiam e os 

controlam. O melhor exemplo que podemos dar é a implacável averiguação de D. 

Afonso IV, que estando quase em concordância com os pontos estabelecidos (contudo a 

sentença não foi confirmada pela Cúria Pontifícia e a cidade continuou a viver sob o 

interdito aplicado pelo Bispo) em 1354, assentiu na nomeação do alcaide ainda por 

escolha do clero. É importante reter que, se existe uma luta pelo poder de determinada 

localidade entre dois senhorios (neste caso Rei e Igreja), é essencial a nomeação de 

cargos que possam ser entregues a homens da sua confiança, neste caso do rei e que 

aumentem a esfera de influência deste na zona. Sendo o alcaide uma importante 

personalidade tanto a nível de poder como no constante respeito imposto pelas armas, é 

de estranhar o “abrir de mão” deste cargo por parte do monarca. “O tribunal proferiu a 

sentença em 25 de Outubro de 1354: elevou de quatro para cinco o número dos pares de 

homens-bons (…) manteve o direito de apelação em última instância para o Rei; 

reconheceu ao Bispo o direito de nomear o Alcaide (…) ”
94

. Esta resolução de conflitos 

só não foi sanada com este acordo porque não foi confirmado pela Cúria Pontifícia, 

mantendo assim o interdito religioso sobre a cidade. 

 Independentemente de estar submetido à jurisdição do Rei ou do Bispo, o 

alcaide tinha uma função: proteger e guardar a cidade. Na página anterior, demos 

apenas exemplos que até poderiam atestar o trabalho deficiente deste oficial, uma vez 

que são sempre queixas e testemunhos da sensação de insegurança das populações que 

estão descritas. Contudo, é precisamente através destes lamentos que pretendemos 
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mostrar a importância desta profissão que, quando mal executada, era alvo imediato de 

protestos oficiais. 

 

3.2.2 – Os besteiros do conto e os “Aquantiados” do Porto 

  

 Para a divulgação de dois, dos mais importantes, grupos armados que serviram o 

rei e a cidade do Porto baseamo-nos no capítulo I da obra A guerra em Portugal nos 

finais da Idade Média de João Gouveia Monteiro, intitulado “Recrutamento e 

efectivos”. A organização e a exposição orgânica do capítulo I, pareceu-nos indicada 

para tentar demonstrar o papel da cidade do Porto no universo do recrutamento 

concelhio.  

 Os acontiados ou “aquantiados” são o grupo da população, que em função das 

posses e fortuna pessoal eram obrigados a possuir determinado equipamento bélico.  

Excetuando altos dignatários e as famílias, membros elevados de ordens 

religiosas ou indivíduos diretamente ligados ao rei (familiares ou funcionários), a 

generalidade dos habitantes do reino tinham que se sujeitar a uma avaliação 

discriminatória dos seus bens, para a designação da sua categoria militar. Quem se 

prestava a este serviço, por norma, seriam os coudéis, preparados para realizar a sua 

estimativa monetária e mobilizar os efetivos para a guerra, independentemente dos 

problemas que estes apuramentos poderiam causar (confusões com jurisdições ou laços 

de amizade entre o apurador e o possível recruta). Como escreveu João Gouveia 

Monteiro: “ (…) os aquantiados andavam a ser avaliados em bens dos quais não tiram 

qualquer rendimento, como sejam casas de morada, adegas e respectivas louças, roupas 

da cama
95
”, etc. Correspondentemente ao seu valor, eram inseridos em categorias 

militares específicas
96

 que determinavam o equipamento a usar, e a sua consequente 

manutenção. Um dos casos mais interessantes reside na imposição de um imposto 

extraordinário, para pagar a reconstrução do muro portuense, havendo o decréscimo 

claro da obrigação monetária, consoante se descia na hierarquia dos acontiados: 

“ (…) Foy que na Çidade auya dinheiros pera despesa daqueles que auya 

dyr…daquello que el Rey deuya a concelho (…) pera a dita despesa (…) com bem a 

saber que cada huum acontiado de cauallo page b livras e serom x libras por que 
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enprestarom ia outras b libras It cada huum acontiado em garucha iij libras e som bj 

libras por que pagarom ia iiJ libras cada huum homem de pee iiij libras por que nom 

Emprestarom ajnda nada pera a dita obra”
97

. Em 1336 os moradores do Porto eram 

acontiados do seguinte modo:  

“(…) Sabede que o concelho e homeens boons dessa cidade me enujaram dizer 

em como eram aconthiados que aquel que ouuesse mjl e qujnhentas libras que tiuesse 

cauallo e armas (…) ”
98

. Embora este valor seja do tempo de D. Fernando, D. Pedro 

corroborou-o. Os protestos fizeram-se sentir e o monarca subiu para duas mil libras, 

desafogando assim, os moradores dos encargos financeiros. Este tipo de negociações 

entre os concelhos e a coroa eram uma situação constante, existindo sempre a 

necessidade das localidades, e das pessoas com dinheiro em evitar custos maiores. O 

Porto não era exceção.  

Os casos com os acontiados sucediam-se: Anteriormente referimos as categorias 

militares em que se inseriam os avaliados. Citando João Gouveia Monteiro: “ (…) 

depois (dos que eram obrigados a possuir um cavalo “singelo” ou “raso”), vêm os 

homens que, além da montada, provavelmente de qualidade inferior às anteriores, 

devem apresentar-se munidos de uma besta de garrucha (…) ”
99

. Os habitantes do burgo 

portuense, uma vez mais, não se consideram aptos a suportar os encargos de manter um 

animal tão dispendioso, principalmente, numa zona onde a sua criação não era a mais 

adequada. O rei D. João I foi benevolente com a situação dos habitantes da cidade, 

como mostra uma carta de 1409 ao coudel do Porto Vasco Lourenço: 

“ (…) O concelho e homees bons dessa Çidade nos envijaram mostrar huma carta que 

tijnham dellrey dom affmsso, nosso auoo (…) mandava que aquelles que em adita 

Cidade ouesse que teuessem conthia de duas mil lijbras da moeda antiga que entom 

corrya, que esses teuessem cavallos e armas (…) Eque hora aelles he dito que nós 

veendo como aquella Cidade estava em tal comarca que os cavallos nom eram aelles 

geitosos e que anosso servijço compria de nos seruirmos deles per outra maneira, 

convem assaber: por teerem as armas dobradas”
100

. Podemos verificar que, não 

existindo a hipótese de criar e manter cavalos, a coroa não permite desleixes e como 
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administração central que é, troca-a pela obrigação de terem armas dobradas. Não se 

ficando por aqui a simpatia régia com os acontiados portuenses, à impossibilidade de 

sustentar os cavalos, o conde D. Pedro, regente em nome do seu sobrinho D. Duarte 

concede a liberdade de andarem em “bestas muares”, mais uma vez devido às 

avaliações do “aquantiados”: 

“Senhor, El Rei vosso padre (…) fez huã ordenação que quem tivesse cavalo podesse 

andar em besta muar e por que esta Cidade he situada em tal lugar que não he pera se 

em ella soportar cavalos (…) de tal gisa que ainda que tivessem cavalos não ho poderião 

soportar e conhecendo esto El Rey vosso avo (…) mandou que os desta Cidade não 

fossem acontiados em cavalos. E que em lugar de cavalos tivessem mais hum arnês e 

asi são acontiados em dous arneses”
101

. Mais uma vez o que impera nestes dois 

exemplos, é que não havendo possibilidade de reforçar a cavalaria, trocava-se por dois 

indivíduos com arnês, que neste caso é uma proteção corporal ligada e segura por 

correias e fivelas. Não havendo cavalos e sendo estes substituídos por arneses, os 

arneses tinham que ser completos, aumentando ainda mais os encargos financeiros para 

os obter.  

 A coroa, como verificamos, pelos esforços em substituir as avaliações originais 

por outras mais razoáveis, cedo se apercebeu da vantagem de ter o mais comum dos 

homens armados. A sua utilidade na constante reserva do exército, em operações 

fronteiriças ou regionais e o volume de armas e de pessoas que eram obrigados a 

apresentar-se, independentemente da impossível quantificação e justa apresentação de 

números, tornou-se um dos pilares mais importantes, e volumosos, dos exércitos do rei. 

Os besteiros são uma milícia concelhia que possuía uma organização própria 

para recrutar, treinar e organizar os homens deste grupo. Eram intitulados “do conto” 

devido à obrigação de os concelhos apresentarem e manterem um determinado número, 

ou conto, destas tropas. Na eventualidade de serem chamados a integrar a hoste régia, 

ou determinada campanha, os concelhos retribuíam com um corpo armado, bem 

treinado, fundamental para as táticas de guerra da época baseadas nas especializações da 

infantaria. Os primeiros registos (não enquanto grupo estruturado) deste tipo de milícia 

datam do século XII, e estão registados em alguns forais portugueses. A opinião de 

Gama Barros na sua História da Administração Pública, remete para os tempos de D. 

Afonso III, aponta os registos de uma carta de D. Dinis de 1298 onde afirma ter usado 
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este tipo de tropas nas guerras contra Castela, mas atribui o estabelecimento oficial a D. 

Afonso IV, como atestam os capítulos das cortes de Santarém de 1331: “ (…) quando 

alcançamos o reinado de D. Pedro, encontrámos já nitidamente implantada a 

organização dos besteiros do conto (…) Preservada durante a governação de D. 

Fernando, esta milícia manteria a sua vitalidade ao longo dos primeiros reinados da 

segunda dinastia, vindo provavelmente a ser suprimida por D. Manuel, perto dos finais 

do século XV”
102

. 

 Segundo José Mattoso, na obra Identificação de um País. Ensaio sobre as 

origens de Portugal, (1096-1325) os besteiros do conto são os primeiros contingentes 

com um mínimo de especialização, uma vez que para obter um bom manejamento da 

arma era necessário um treino constante. Para a coroa, a existência de um corpo 

(número) militar fixo e bem controlado
103

 era o ideal para uma eficaz mobilização de 

efetivos, independentemente da localização em que se encontravam. Houve um grande 

esforço para regular e implementar um número “justo” para a maioria das localidades, 

de norte a sul, no reino português. Era, sem dúvida, uma mais-valia para a organização 

militar do território e das cidades, pois o ofício de besteiro não se resumia à participação 

nas campanhas militares, como afirmou Gama Barros: “Os besteiros do conto 

participavam do encargo de escoltar as levas de presos, o transporte de dinheiros do 

Estado, e outros serviços policiais de natureza semelhante (…) A guarnição de castelos, 

a defesa de determinados postos e outras imposições semelhantes, entravam também no 

rol dos deveres militares (dos besteiros) ”
104

. Contudo era um trabalho que as 

populações, as do Porto incluídas, rejeitavam e tentavam evitar a todo o custo. São 

variados os exemplos, mas tomámos como exemplo três documentos da Chancelaria de 

D. Duarte
105

, onde impera todo o tipo de justificações para evitar este encargo. A razão 

é simples: económica. Sendo besteiros ou não, cada soldado era responsável 

financeiramente pelo equipamento que utilizava. Tudo dependia da forma como os seus 

bens eram avaliados e da arma que correspondia à sua avaliação. Além disso, os 
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besteiros eram sempre mesteirais; quando eram convocados, tinham de largar o 

trabalho. 

 Após a demonstração das suas funções e organização, seguem-se os números. A 

primeira listagem que se conhece de besteiros do conto insere-se no primeiro livro da 

Chancelaria de D. João I, onde estavam registados os besteiros do conto das comarcas 

de Entre-Tejo-Guadiana e do Algarve dos anos de 1384 a 1388. Só dando um grande 

salto cronológico, para 1421, é que encontramos outro documento inserido nas 

Ordenações Afonsinas, feito pelo infante D. Duarte com o objetivo de controlar e 

retificar o número dos besteiros do conto de todo o reino; apesar de este mesmo 

documento aparecer, também, nas Ordenações del-rei Dom Duarte, as diferenças na 

quantificação total dos efetivos são insignificantes. O que importa referir é que a região 

de Entre-Douro-e-Minho correspondia a uns pobres 12%, do total de besteiros. A cidade 

do Porto, em ambos os arrolamentos, tinha que contribuir com um número reduzido 

comparativamente com outras povoações do reino: apenas quarenta besteiros do conto.  

 Foi a partir da procuração de D. João I, que em 1390 apura todas as vintenas dos 

homens do mar e dos besteiros do conto, no Porto, que o Anadel-Mor Estevão Vasques 

Filipe pretende aumentar o número que vinha dos tempos de D. Fernando
106

. Este 

aumento do número vai levar a que nas cortes de Lisboa de 1439 aconteça uma queixa 

por parte dos procuradores portuenses. Não vamos copiar o texto na íntegra mas sim as 

partes mais fundamentais para o entendimento da população portuense para com este 

corpo militar: 

“No tempo del Rei Dom Fernando, e os Reis de ante vos, em esta cidade havia 25 

besteiros do conto e mais não, e a depois em tempo de el-rei Dom João vosso Avô, 

pelos misteres da guerra, acrescentaram mais quinze, e assim são 40, os quais não 

podemos haver, salvo a mui grã pena, em tanto que quando fazer querem algum besteiro 

fogem da cidade bem cem pessoas que não tornam aí mais(…)e por este azo a Cidade 

não é em sua povoação cumprida como era no tempo antigo”
107

. Esta é possivelmente a 

melhor exemplificação do alvoroço que se fazia aquando da avaliação dos bens. Pessoas 

fugiam do termo e não voltavam, contribuindo ainda mais para a desertificação do lugar 

que já carecia de gente e, como temos visto, de gente de armas. Apesar de se notar um 
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exagero no argumento dos procuradores do Porto, o certo é que o número continuava 

elevado.  

 Contudo, os besteiros do conto do Porto gozavam de importantes privilégios 

outorgados por D. Fernando (ou seja os vinte e cinco besteiros), que permitia não 

pagarem “a peita nem a talha (a não ser que fossem direcionados os fundos para as 

obras públicas da cidade) que possam matar sá caça com seus caaes e bestas per 

todollos logares que eles quiserem (salvo coutados) e mando que esses beesteyros não 

sejam penhorados nem constrangidos nas suas beestas nem nos seus bois darado nem no 

seu pam que teuerem pera semear (…)Outrossy lhes outorgo que quando ouuerem de 

ser chamados pera vijnrem ameu serviço que seiam chamados per seu anadal e nom per 

alcayde nem per as justiças desse logo”
108

. É um documento interessante que mostra 

como as populações, que nem sequer estavam inseridas na cavalaria vilã, podiam obter 

privilégios, patenteando assim a importância e a aposta que os monarcas faziam neste 

corpo armado. Igualmente interessante é a atribuição ao anadel (rejeitando por completo 

a figura do alcaide e dos outros oficiais da cidade) na convocação da tropa. Era um 

assunto de estado. As influências locais certamente não seriam bem-vindas.   

 Os besteiros serviam como uma milícia fundamental para o bom funcionamento 

da máquina de guerra régia, contribuíam com armas que complementavam o resto da 

peonagem e da cavalaria nas campanhas, desempenhava funções vitais para o 

funcionamento da cidade ao transportar os indesejados presos ou o tão cobiçado 

dinheiro, e servindo ainda como grupo estacionário nas praças e fortificações. A cidade 

do Porto, mesmo contribuindo com um número reduzido e que, por vontade própria, 

seria ainda menor, disfrutou em pleno dos serviços que esta força armada prestava, não 

só ao servir a hoste régia como na defesa da sua cidade. 

 

3.2.3 – Os quadrilheiros  

 

 Os quadrilheiros, nome que deriva das quadrilhas organizadas para as vigias das 

localidades, eram o corpo “policial” secundário que auxiliava o alcaide-pequeno e os 

seus homens nas funções de patrulha e manutenção da ordem na cidade do Porto. 

Embora designados como um grupo paramilitar, uma vez que eram os mesteirais a 

serem “recrutados” e pobremente armados, não podemos subestimar a importância que 

                                                           
108

 Corpus Codicum…, vol. I, fasc. I, p. 109. 



57 
 

mais homens e armas têm, tanto na aplicação da lei, como na preservação da paz e da 

segurança. Nas palavras de Humberto Baquero Moreno: “Formavam um corpo de 

polícia municipal cuja acção complementava a da polícia régia. 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”
109

. 

 É exatamente no alvorecer da modernidade, principalmente com a chegada de 

escravos africanos a Portugal (com a cidade do Porto incluída, também, como seu 

destino) que o sentimento de insegurança e de receio inunda os seus habitantes devido à 

posse de armas ilegais por parte destes escravos. Os exemplos que possuímos para 

demonstrar a presença deste grupo de patrulha advêm destes mesmos desacatos e da 

vincada onda de inquietação que se fazia sentir no reino pelos tempos de Alfarrobeira. 

 Ora é precisamente em Fevereiro de 1449 que os grupos de quadrilheiros 

parecem ter sido oficializados no Porto devido à necessidade de segurança que era 

sentida pelas populações do burgo: 

“E sendo asy estes atras escriptos com outro muito pouoo que pera esto foy chamado, o 

dicto corregedor disse que alguuns rujdos se leuantauam na cidade de noite e de dia. E 

que nom sayam nhus vizinhos ao apelido delrey posto que fossem chamados pelo 

meirinho e alcayde. E que por boa ordenaçam e bem do poouo esqujuaçam dos danos 

que se fazem, que se façam quadrilhas per toda a cidade e arrabaldes segundo se adiante 

seguem (segue-se a lista das ruas a serem vigiadas pelos quadrilheiros) ”
110

. A 

necessidade de segurança era tanta, que após o acumular de alguns desacatos
111

ao longo 

da primeira metade de Quatrocentos, a sua criação para responder aos constantes 

agravos da ordem pública, praticamente implica a passagem do recrutamento das tarefas 

defensivas (também designadas de apelido) da jurisdição régia para a concelhia. Neste 

caso para os meirinhos e alcaides anteriormente referidos no documento. Na segunda 

metade deste século, as medidas apertavam para que a paz e a segurança fossem 

garantidas; temos documentação que sugere açoites aos prisioneiros que fossem 
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capturados com furtos
112

, ou a proibição aos escravos negros de trazerem qualquer tipo 

de armas (independentemente do fidalgo, cavaleiro ou escudeiro que acompanhavam) 

sob pena de prisão e de avultadas multas 
113

. 

 Podemos admitir que a não efetivação das patrulhas pelos quadrilheiros (cuja 

recruta e nomeação estava nos domínios do alcaide-pequeno), seria motivo de 

preocupação dos homens do concelho, como comprova a ordem do município da cidade 

em 1481: 

“E sendo asy todos juntos per o dicto procurador, ffoy dicto ao juiz e offiçiaaes e 

homeens boos como ataa aqui na çidade nom avya ffeictos quadrilhas nem quadrilheiros 

como sempre foy de costume(…)E acordarom todos que llogo se posessem em escripto 

aquelles que am de seer quadrilheiros. E se ffaçam as dictas quadrylhas e se llançe 

pregom pella çidade que todos os que em ella estam(…)que tenham suas armas aas 

portas pera se allguus arroydos sobrevierem”
114

.  

 Lamentamos a falta de informação existente, algo que poderá ser suprido com 

trabalhos futuros sobre este órgão paramilitar, pouco estudado pela historiografia. Sobre 

eles conhecemos ainda a listagem de 1498 dos quadrilheiros de serviço na cidade
115

, 

contribuindo para dar cor a uma obrigação das populações em prol da segurança do 

burgo. 

 

3.3 – Ecos de Alfarrobeira, os testemunhos de uma cidade que se fechou 

 

 O título deste subcapítulo pode parecer (e de facto é) exagerado, pois não 

pretendemos analisar a postura do Porto, ou a totalidade dos parâmetros deste trágico 

acontecimento da história medieval portuguesa. Se assim fosse, figuraria no capítulo 

seguinte (Episódios Militares da Cidade). Contudo o que pretendemos demonstrar é um 

exemplo prático, e acima de tudo documentado, do sistema defensivo portuense, que 

com as suas muralhas se fechou perante a iminência de revoltas e desacatos. Para este 

subcapítulo utilizamos como guião um pequeno trabalho de Artur de Magalhães Basto, 
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Limiar de Tragédia – Reflexos no Porto das vésperas de Alfarrobeira, que expondo 

toda a intriga que culminou no confronto entre o Duque de Bragança e o Infante D. 

Pedro, agrega também uma compilação documental das missivas expedidas tanto da 

cidade do Porto como da Coroa nesta ocasião, ocorrida entre 1448 e 1449. 

 Não vamos tratar aqui todo o processo que conduziu à batalha de Alfarrobeira, 

independentemente de toda a trama política, os desassossegos na corte, as intrigas e a 

conspiração que se montou perante a postura do Duque de Coimbra, o Infante D. Pedro 

e a sua saída da regência do reino. Apesar de episódios terem como palco a cidade do 

Porto
116

, como é o caso da presença de homens de armas, apoiantes do partido do 

Duque de Bragança, que maltrataram e de lá expulsaram os homens de D. Pedro. A 

cidade do Porto, que sempre viu em D. Pedro uma pessoa honrada e considerada bem-

vinda ao burgo, mudou a sua posição oficial, mantendo-se mais uma vez do lado dos 

monarcas (muito por culpa da mudança dos vereadores e da nomeação do Duque de 

Bragança para fronteiro-mor de Entre-o-Douro-e-Minho e Trás-os-Montes
117

, bem 

como das mentiras e intrigas com que altos dignatários influenciavam o próprio 

monarca D. Afonso V). Esta nomeação para o cargo não é inocente, pois garante ao 

Duque de Bragança poderes praticamente ilimitados nas áreas de sua jurisdição, que ele 

seguramente usou e de que abusou. Dentro das várias prerrogativas a que mais nos 

interessa é a liberdade de se abastecer de homens e de armas segundo a sua vontade, 

como vai acabar por acontecer. 

A postura da cidade que se deixaria atravessar pelas conspirações políticas do 

reino, é curiosa, pois se numa primeira instância apoia D. Pedro, posteriormente a 

posição para com ele esmorece, e entre 1448 e 1449, mesmo contando com apoiantes do 

Duque de Coimbra na cidade, a sua postura oficial é para com o monarca e, 

consequentemente, o Duque de Bragança. Em Outubro de 1448, quando D. Afonso V 

convoca o Duque de Bragança para as cortes, este sabendo que iria atravessar os 

territórios de D. Pedro, reúne um contingente fortemente armado para o fazer, temendo 

um ataque do antigo regente. Logicamente D. Pedro vê isto como uma afronta e manda 

roldar e velar todos os seus lugares, mostrando oficialmente o seu descontentamento 

perante a postura do monarca e as decisões contra ele. E é nos inícios de 1449, entre 

                                                           
116

 A documentação utilizada será apresentada consoante o Livro de Vereações da Câmara do Porto do 
anno de 1448-1449 e retirada de BASTO, Artur Magalhães, “Limiar de Tragédia, reflexos no Porto das 
vésperas de Alfarrobeira”. Revista de História. Porto, vol. XIII, 1925, pp. 1-31. 
117

 Livro de Vereações da Câmara do Porto do anno de 1448-1449, fls. 97 a 100. 



60 
 

Março e Maio, que toda a “novela” tem o seu desfecho; mas antes vejamos a postura da 

cidade do Porto: 

No dia 1 de Abril “E sendo asy fallarom como o Senhor Ifante dom pedro madaua velar 

coinbra e todos os seuos lugares e que nom sabiam o porque(…)E o dicto conde de 

benauente esta muy açerqua desta cidade acordarom que a cidade se uellasse e se 

possese em ella booa guarda asy de dia como de nojte por darem della boo conto a el 

Rey”
118

. A presença da dúvida quanto ao endurecer de ação do duque de Coimbra 

automaticamente levou o concelho a mandar roldar e velar a cidade, mesmo sem a 

autorização do recém-promovido a Fronteiro-Mor.  

 Por várias ocasiões o Porto escreveu pedindo orientações sobre como proceder 

perante a ocorrência, mas as cartas eram intercetadas pelos partidários do Duque D. 

Pedro em Coimbra. Perante a incógnita a cidade envia mesmo uma caravela e, 

posteriormente, um representante às Cortes, provando assim a sua total fidelidade.  

“Corregedor Regedores e homeens boons nós el Rey uos enuyamos muyto saúde 

fazemos uos saber que himos huma carta per que nos Recontauees Como pelos 

alvoroços (…) e outros grandes auisamentos (…) conseruaçam de rroldar essa cidade 

tendo aquelles melhores auisamentos que sentires necessários”
119

. Este documento de 

19 de Abril de 1449 tem sequência num documento idêntico a 3 de Maio do mesmo 

ano
120

, onde o monarca D. Afonso V aplaude a postura da cidade do Porto que, mesmo 

sem ter resposta às suas cartas, se fechou, prevenindo qualquer tipo de eventualidade 

militar. A cidade não só se fecha como abastece o Duque de Bragança e Fronteiro-Mor, 

que exige à cidade (estando ele em Santarém) tropas, armas e artilharia, numa carta de 

21 de Abril de 1449:  

“ (…) O duque de bragança fronteiro moor por Elreey meu senhor nas comarcas (…) 

ffaçouos saber que por serviço do dicto Senhor rey conpre de logo a grande pressa me 

vijrem dos moradores do thermo dessa cidade dozentos homeens Antre besteiros e 

Escudados porem uos encomendo que sem alguma detença os façaes sayr percebidos de 

guerra, que sejam os mais mancebos e bem corregidos pera em ella seruir (…) Outro sy 

eu mando della trazer çertas armas E artalharia per mar e conpre de sse auer pera ello as 

mais preste carauellas (…) E auyar pera esto E porquanto em matosinhos E en zurara 
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termho dessa çidade há gente bem Armada que he cousa que Ca muito compre”
121

. É, 

sem dúvida, um documento valioso de mobilização imediata de efetivos (e de enorme 

envergadura também). O chamamento de tropas e de artilharia do burgo e do termo 

envolvente, mais a mobilização de caravelas, atesta a altivez do duque de Bragança, mas 

comprova também que a cidade do Porto estava capaz de tamanha operação.  

 Anteriormente referimos que o Porto se “roldou” e “velou”, o que significa um 

redobrar das patrulhas, móveis ou estáticas na cidade. Daí a importância deste capítulo 

da história portuguesa. O serviço de vela consistia na colocação estratégica de um 

pequeno contingente de sentinelas, numa torre ou localização fortificada de maneira a 

poder controlar (ao longe) as investidas do inimigo. O serviço de rolda era composto 

por uma maior mobilidade das tropas, patrulhando num constante vai-e-vem os muros e 

portas da fortificação. Se aliarmos os vários grupos armados que, como anteriormente 

referimos, guardavam o Porto com os acontecimentos de Alfarrobeira, obtemos uma 

imagem geral da organização militar da cidade; besteiros estacionados em vigias, 

patrulhas da alcaidaria em torno das portas e troços importantes da muralha com, se 

fosse necessário, auxílio dos quadrilheiros…tudo em prol da segurança da adorada 

cidade. Neste caso particular de Alfarrobeira, é interessante observar que 

independentemente de existir uma verdadeira ameaça, ou não, a cidade soube dar uso ao 

perímetro defensivo de que tanto se orgulhava. Tal como no resto do reino, a escassez 

de homens armados para os serviços obrigatórios era uma constante no burgo; contudo 

nos apoios aos reis e ao reino o Porto transforma-se e mobiliza-se, não olhando aos 

meios para atingir os fins. Como iremos ver no capítulo quatro.  

 

3.4 – Os armeiros, uma profissão necessária  

 

 Se as muralhas sem homens para as vigiar e guardar são ineficazes, as tropas 

sem armas bem fabricadas e conservadas também se tornam inúteis. A profissão e figura 

do armeiro eram, então, de uma importância vital para qualquer cidade, vila ou mesmo 

campanha ou guerra. Eram eles os especialistas do fabrico de todo o tipo de armas, 

equipamento defensivo e mecanismos de assalto que permitiam a preservação da 

localidade ou mesmo do reino. Eram eles que armavam e equipavam todo o tipo de 

cavalaria e infantaria e suas respetivas especializações. A coroa e os monarcas sempre 
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estiveram cientes da importância deste mester, como atestam as infindáveis cartas de 

privilégios ao longo da documentação medieval portuguesa. Para o caso do Porto 

usamos três, dois retirados da obra de Sousa Viterbo, A Armaria em Portugal, e um 

último publicado por Magalhães Basto, no Livro antigo de cartas e provisões dos 

Senhores Reis D. Afonso V, D. João II e D. Manuel I do Arquivo Municipal do Porto. 

Embora esta temática abra possibilidades para futuras e mais aprofundadas pesquisas, 

quanto à posição económico-social do armeiro e à particularidade da sua profissão, 

cingimo-nos àquelas que sejam suficientes para atestar a importância desta figura no 

burgo portuense. Não é um caso local, a importância dos armeiros. E a documentação 

demonstra casos interessantíssimos de cartas de aposentadoria, cartas de perdão e 

mesmo privilégios únicos a este mester por todo o reino a cidade do Porto simplesmente 

insere-se na necessidade natural de ter especialistas de armas dentro dos seus muros. 

 O primeiro documento é uma carta de privilégio a um armeiro do infante D. 

Henrique, residente e a operar no Porto, em Novembro de 1451. Figura aqui para 

demonstrar como um armeiro portuense, pelo seu trabalho, recebe elevados privilégios: 

“Dom Affonso, etc. a uos juízes desta nossa cidade do Porto (…) sabede que nos 

querendo fazer graça e mercee a Joham Affonso (e seu irmão, ambos de Lisboa) 

armeiros (...) do Infante d. Amrrique (…) temos por bem e preueligiamolos que daqy 

em diante eles seja escusados de pagar em nenhus nossos pididos, nem peitas, nem 

fintas, nem talhas nem seruiços nem emprestidos nem em outros nenhuus encarregos 

que per nos nem per esse concelho sejam lançados (…) nem uaão seruir per sy nem per 

outrem em nenhuas nosas obras (…) nos ou outros quaisquer senhores vaamos a dita 

cidade que nom poussem nenhus com eles em suas cassas de morada, adegas ou 

caualariças nem lhes tomem roupa nem outra nenhua coussa (…)”
122

. 

 O próximo documento, embora não esteja disponível na íntegra na obra de Sousa 

Viterbo
123

, é praticamente a cópia integral (em termos de conteúdo) do anterior. Desta 

feita é D. Afonso V quem passa carta de privilégio em 1476, voltando a conceder 

privilégios avultados a Fernão Leitão, armeiro e residente da cidade do Porto. 

 Por fim o último documento demonstrativo da importância desta profissão no 

reino em geral, no burgo portuense em particular, provém do Livro antigo de cartas e 

provisões dos Senhores Reis D. Afonso V, D. João II e D. Manuel I do Arquivo 
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Municipal do Porto; nele vemos a atribuição de um ordenado (tença) de três mil reais 

por ano a Álvaro Gonçalves, armeiro, a anuidade de quatro mil reais a um armeiro de 

gibanetes e a outro de armas brancas e, finalmente, o ordenado de dois mil reais a um 

limpador e conservador de armas
124

: 

“ (…) mandaram chamar a dita camara alvaro gonçalves couraceiro morador em esta 

cidade (…) e lhe disseram que porquanto ElRey nosso Senhor mandaua que a cidade 

teuesse aquj certos armeiros para ser serviço a saber huum darmas brancas huum 

coyraçeiro e huum alinpador (…) acordaram de darem de tença ao dito alvaro goncalves 

em cada huum ano por fazer as ditas armas três mil reais contanto que nunca em sua 

vida se parta desta cidade para se ir viuer a outra parte (…) ”. A meta final deste 

armeiro era a produção anual de “Çem corpos de coiraças e cinquoenta capacetes com 

suas babeiras” tomadas depois pelo Rei.  

 Após todos estes exemplos, comuns ao longo dos tempos do Portugal Medieval, 

vemos na cidade do Porto uma profissão isenta de certos impostos (presentes ou 

futuros), livre da terrível obrigação de ceder as suas posses e propriedades a nobres de 

passagem e mesmo gozando da atribuição de uma pensão para cobrir os custos de 

produção. Como se não bastasse, o facto de não poder sair da cidade é uma questão 

puramente estratégica e organizacional, pois devido à importância destes indivíduos, a 

fixação deles em determinado território assegurava o correto funcionamento dos corpos 

militares das cidades. Como este capítulo trata da organização militar da cidade do 

Porto, era essencial figurar o operário que permitia tudo isto acontecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124

 Os documentos encontram-se no Livro 4 de Vereações da Câmara Municipal do Porto, fls. 261 vº, 263 
e 265.  



64 
 

4 – Os Envolvimentos Militares da Cidade do Porto 

 

 Neste capítulo o nosso objetivo é a análise das campanhas militares portuguesas 

em que a cidade do Porto participou ao longo dos séculos. Com homens, dinheiro ou 

simplesmente como ponto de passagem, o Porto e o seu termo sempre responderam com 

bastante prontidão, quando foram chamados a intervir. A cooperação cidade/coroa em 

situações extremas sempre funcionou, mesmo em casos em que o coração e a simpatia 

pendiam para outras fações que não a do rei (como foi o caso de Alfarrobeira).  

 A nossa esquematização do capítulo decidiu não incluir campanhas anteriores à 

fundação do reino português, primeiro porque seria anacronismo apelidar de “cidade do 

Porto” certos acontecimentos com povos pré-medievais, e em segundo lugar, porque já 

referimos o contexto das confrontações armadas de populações que invadiram e cá se 

fixaram, no capítulo I (como é o caso da entrada dos Suevos, Muçulmanos e a 

consequente Reconquista com a presúria de Vímara Peres). Neste capítulo interessa-nos 

observar a atuação do Porto nas campanhas decisivas para a formação de Portugal e, 

principalmente, em sua defesa e proteção. 

 

4.1 – O apoio do Porto na armada que conquistou Lisboa em 1147 

 

O ideal armado e espiritual que constituíram, entre o século XI e XIII, as 

aspirações das hostes sob o signo do cristianismo encontra, como sabemos, exemplos 

fundamentais no território peninsular. Sem entrarmos pelas motivações que levaram ao 

início das cruzadas (principalmente porque muitas das coroas viam no papado uma 

forma de apoio político sob a égide da expansão da fé de Cristo), a Reconquista, na 

Península Ibérica, tem um papel fundamental na criação e consolidação das monarquias 

autóctones: “(…) é a função militar exercida pelos nobres e infanções portucalenses 

como vanguarda cristã, que explica a atribuição a D. Henrique da região a sul do rio 

Minho, separando-a da Galiza de Raimundo”
125

.  

No caso lisboeta, dois acontecimentos potenciaram a sua conquista aos 

muçulmanos: a pregação da 2ª Cruzada por Eugénio III e a desagregação do poder 

almorávida em pequenas unidades políticas, ou taifas, enfraquecendo assim as suas 
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forças e áreas de influência. É a conjugação ideal para o alastramento da fé de Cristo 

não só no cenário oriental mas também ibérico. Em 1093, Lisboa é conquistada por D. 

Afonso VI de Leão, perdendo-a apenas dois anos depois. Até que no ano de 1147, após 

paragem em Santiago de Compostela a fim de celebrar a festa de Pentecostes, a armada 

cruzada (independentemente de ter existido um pedido de ajuda de D. Afonso 

Henriques) chega à cidade do Porto, segundo a carta a Osberno, talvez de um cruzado 

chamado Raul
126

.  

Este episódio figura neste capítulo, pois foi, possivelmente na Ribeira, que os 

navios carregados de cruzados ancoraram e se organizaram, esperando ordens e 

orientações para continuar a viagem para sul, com o objetivo de tirar do poder 

muçulmano a futura capital do reino. Para além do mais, a figura do bispo do Porto, 

Pedro Pitões, e o papel que desempenha como mobilizador e pregador das tropas cristãs 

(a mando de D. Afonso Henriques) é digna de registo num acontecimento bélico que no 

Porto teve uma etapa e alguns, poucos, intervenientes. “(…)Depois de os incitar pelo 

sentimento religioso a darem a vida pela fé combatendo os sarracenos da Hespanha, 

recorreu emfim ao meio não menos eficaz de lhe expor as vantagens que el-rei (D. 

Afonso Henriques) lhes oferecia. A deliberação que se tomou a final foi aceitar a 

proposta e partir para Lisboa (o destino inicial dos cruzados era o Mediterrâneo) logo 

que o conde de Areschot e Christiano de Gistell chegassem, devendo entretanto vir o 

arcebispo de Braga (…) ”
127

. 

O bispo do Porto D. Pedro Pitões, que ocupou o lugar durante os anos de 1146 a 

1152, é o anfitrião da armada cristã que entrara no Douro a 16 de Junho de 1147 e após 

as introduções e negociações com os cruzados prega um discurso em latim (que não 

iremos apresentar aqui) onde apela à fé cristã e, com grande fervor, incentiva as tropas a 

largarem para a conquista de Lisboa (dando mesmo o exemplo da invasão muçulmana à 

cidade onde se encontravam). Independentemente do lirismo e da exacerbação total da 

fé de Cristo empregues no seu discurso, é esta figura eclesiástica do Porto que participa 

na batalha e, segundo o cruzado que nos redigiu a sua carta, Só o bispo do Porto ficou 
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sempre connosco até à rendição da cidade. Para este trabalho ficamos apenas com o 

empenho e mobilização de uma população que, à data, pouco ultrapassava as duas mil 

pessoas e que conseguiu abastecer, armar e auxiliar uma empreitada que era constituída 

por duzentas naus e os milhares de soldados que as integravam.   

 

 

4.2 – A rápida mobilização do Porto nas Guerras Fernandinas  

 

 Para os medievalistas que exploram a vertente militar da História, a subida de D. 

Fernando ao trono em Janeiro de 1367 é sinónimo de todo um universo (já bastante 

explorado) de campanhas e registos militares, de grande valor informativo para os 

investigadores. As intituladas Guerras Fernandinas inserem-se na tentativa deste 

monarca de obter o trono de Castela após o assassinato de Pedro I de Castela e mediante 

a apresentação do monarca português como válido herdeiro da coroa, na qualidade de 

neto legítimo de Sancho IV de Castela. O principal adversário de D. Fernando foi o 

próprio Henrique de Trastâmara, que ao assassinar o seu meio irmão Pedro I, 

desencadeou os planos do monarca português de aspirar ao trono castelhano. “Assim a 

Península Ibérica transformou-se em teatro de guerra para o conflito secular entre 

França e Inglaterra. Aragão desempenhou um papel bastante dúbio, quer alinhando com 

os Ingleses e com os Portugueses quer com os Franceses e os Castelhanos. Mas dúbio 

foi também o papel dos Portugueses (…) ”
128

. Dentro do cenário da Guerra dos Cem 

Anos, do confuso jogo de alianças e juras de fidelidade às principais cortes europeias, 

desenrola-se e autonomiza-se na Península Ibérica com os seus próprios motivos, 

originando diversas coligações e várias confrontações armadas.   

 As Guerras Fernandinas contra Castela conheceram três etapas: a de 1369-1371 

(que é a do nosso interesse para este trabalho), a de 1372-1373 (que corresponde à fase 

de cada vez maior influência da rainha Leonor e das suas intromissões nas relações e 

políticas externas) e, por fim, a de 1381-1382 (sendo esta a última tentativa de D. 

Fernando “anexar” o reino castelhano). Como já referimos anteriormente, não iremos 

explorar ao detalhe a totalidade dos tópicos que constituem este acontecimento do 

século XIV português. O relevante para este trabalho, para o Porto, insere-se nas 

campanhas de 1369-1371. Numa fase inicial o monarca português desfere ataques na 
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Galiza, conquistando importantes praças em localizações estratégicas, iniciando no 

mesmo ano o ataque marítimo a Sevilha e a anterior (e necessária, pois cortava as 

comunicações com Sevilha) ocupação de Cádis. Entre 1360 e 1370 verifica-se o 

abandono das embarcações portuguesas do Guadalquivir e o contra-ataque, por terra, de 

Henrique da Trastâmara (agora Henrique II) nas regiões nortenhas do reino. Sem 

conseguir o confronto direto com D. Fernando, que recolhera de galé ao Porto
129

, 

verifica-se a invasão do Minho, e concretamente a Braga, que com carência de homens 

foi tomada de assalto pela hoste castelhana. Seguidamente, em Setembro de 1369, é a 

vez de Guimarães ser sitiada, oferecendo esta cidade uma corajosa resistência e 

conseguindo repelir os sucessivos assédios das tropas inimigas.  

 A participação do Porto no contexto das guerras fernandinas está 

intrinsecamente ligada com as medidas de resposta de D. Fernando aos ataques 

castelhanos, em duas das mais importantes cidades portuguesas a Norte do reino. 

Baseamo-nos na crónica de Fernão Lopes para narrar a esforçada ação do Porto nesta 

campanha: 

“ (…) onde esteve de socego (D. Fernando tinha regressado a Coimbra vindo do Porto), 

e ali lhe veio recado quando Braga era cercada, e isso mesmo soube certo como el.rey 

D. Henrique jazia sobre Guimaraes; e ordenou as suas gentes a ir acorrer aquella 

comarca (…) E mandou logo suas cartas a Cidade do Porto que muito à pressa fosse 

feita uma ponte de barcas no rio Douro, por que elle e toda a sua hoste podessem passar 

em um dia, porquanto a sua vontade era em toda a guisa ir pelejar com el-rei D. 

Henrique (…) ”
130

. À vontade do monarca pela confrontação teve que responder a 

cidade do Porto com grande empenho: 

“ (…) e que isso mesmo se fizessem prestes os moradores do logar para se irem em sua 

companha. Os da cidade muy ledos com este recado, foram todos postos em grande 

trigança para pôr isto em obra, uns a chegar barcas, d’elles a carretar madeira, outros a 

lançar ancoras e amarrar cabos, de guisa que muita azinha foi feita uma grande e 

espaçosa ponte, lastrada de terra e d’areia tal que (…) podiam ir através seis homens a 

cavalo; e isto feito fizeram-se prestes todos os homens d’armas e de pé e besteiros com 

a bandeira da cidade para irem em companha d’el-rei à batalha”
131

. Estas linhas 
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representam mais do que o pouco espaço que ocupam nesta crónica, pois nelas está o 

testemunho da cidade do Porto que se mobilizou e aderiu, mais uma vez, à causa da 

coroa com uma missão de difícil execução. Para além de construir uma travessia no 

Douro, a população do Porto equipou-se, reuniu os seus homens d’armas e estava pronta 

para a integração no exército do rei. Frustrou-se a confrontação dos dois monarcas “ 

(…) talvez alarmado com a notícia da captura e destruição de Algeciras pelos 

Muçulmanos (…) (frutos da aliança luso-granadina) Henrique II acabara por desistir de 

tomar Guimarães e batera em retirada para Castela (…) ”
132

. E gorava, também, o 

principal propósito da ponte das barcas. Não porque tenha sido desnecessária mas 

porque a sua primordial função, para além de fazer a travessia do Douro, era a ligação 

entre os dois monarcas para o confronto no campo de batalha dos exércitos régios. Tal 

não aconteceu e, certamente, a história seria diferente. Contudo fica para os registos a 

atuação da cidade do Porto na eminente necessidade de D. Fernando e na mobilização 

de efetivos prontos para combater.  

 

 

4.3 – O cerco castelhano a Lisboa de 1384:um momento agridoce  

 

 Se as guerras fernandinas com Castela oferecem vasta informação sobre a 

história militar portuguesa medieva, a revolução de 1383-1385 é considerada um dos 

períodos mais entusiasmantes desta área, devido às variadas campanhas marítimas e 

terrestres que ambos os reinos efetuaram. Contudo, relativamente à história militar 

medieval, teríamos de destacar as campanhas de Nuno Álvares Pereira, principalmente a 

Batalha de Atoleiros e o inevitável triunfo da tática sobre o número de Aljubarrota.  

 Com a morte de D. Fernando e na falta de herdeiro masculino, a sucessão do 

reino passou para a sua única filha legítima, D. Beatriz, que casara com o rei Castela, 

após a terceira derrota nas campanhas anteriormente referidas. Apesar de as cláusulas 

contratuais do casamento impedirem a aproximação castelhana ao trono português, a 

regência do reino estava entregue à rainha D. Leonor que, acompanhada do Conde 

Andeiro, possuía uma péssima reputação nas camadas sociais, médias e baixas, do reino 

português. As influências galegas do Conde não eram recebidas da melhor forma na 

população portuguesa como escreveu Oliveira Marques: “Manobras políticas e 
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ambições pessoais impediram qualquer solução pacífica. D. João I de Castela decidiu 

invadir Portugal e tomar conta do poder. A este passo violento moveu-o, porventura, a 

crescente oposição ao governo de Leonor Teles e do seu amante, o conde Fernandes 

Andeiro, um nobre galego”
133

. Estava instalado o caos no reino português. Com D. João 

Mestre de Avis (e filho natural de D. Pedro I) é iniciada uma revolta contra os dois 

grupos pretendentes ao poder: Leonor Teles- Andeiro e D. João I (rei de Castela) casado 

com Beatriz. Assassinado o Conde e com a aliança imediata de Leonor com os 

castelhanos, surge D. João como regedor e defensor do reino, iniciando mais uma série 

de violentas confrontações com a coroa vizinha. 

 A cidade do Porto teve uma intervenção central, como veremos mais adiante. 

Após a imediata procura de aliados, neste caso em Inglaterra, e após a batalha de 

Atoleiros, que ocorreu em Abril de 1384, é na cidade de Lisboa que se realiza uma das 

principais investidas castelhanas, como afirmou João Gouveia Monteiro: “ (…) desde os 

dias 26 (por mar) e 29 (por terra) de Maio que Lisboa se encontrava cercada por D. Juan 

I. Cerco duro e que se prolongaria até aos inícios de Setembro, provocando enorme 

sofrimento na cidade, que o partido do Mestre de Avis teve de organizar 

cuidadosamente para resistir ao assédio”
134

. Mesmo com uma feroz e, acima de tudo, 

bem organizada defesa, onde a logística tanto de armas como de mantimentos foi 

rigorosamente cumprida, é enviada uma missiva à cidade do Porto para constituir uma 

frota que viesse ao socorro de Lisboa, na eventualidade do provável bloqueio marítimo, 

“ (…) sse hiriam aas naaos e gallees ao Porto e juntarssehiam com as outras que la 

estavam; e estomçe viinriam todas jumtamente pellejar com a frota de Castella”
135

. 

 Para este capítulo socorremo-nos da Crónica de D. João I, de Fernão Lopes, 

que contém, detalhadamente, informações valiosas da postura da cidade do Porto, 

quando foi chamada a intervir. O pedido de auxílio à manutenção da independência foi 

ouvido pelas gentes do Porto que, ao receberem informações das tomadas de castelos e 

localidades pelos castelhanos, imediatamente se organizam e juntam a sua voz à causa 

do Mestre de Avis: 
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“E amtre os logares a que seu rrecado chegou, foi a çidade do Porto omde suas cartas 

nom forom ouvidas em vaao (…) e ell (Álvaro de Veiga, que recusou carregar a 

bandeira do Mestre pela cidade) rrefusou de a levar, mostrâdo que o nom devia de fazer, 

o qual logo foi chamado treedor e que era da parte da Rainha, damdolhe tamtas 

cuitelladas e assi de voomtade, que erasobeja cousa de ver. Este morto, nom se fez mais 

naquelle dia”
136

. A entrega ao movimento do Mestre teve grande afluência por parte da 

população e dos mesteirais, que imediatamente atribuíram a função de espalhar as 

novidades e a mobilização da cidade a outro indivíduo: 

“Emtom cavalgou AffomssEanes (homem-bom da cidade) em çima de huu gramde e 

fremoso cavallo que pera isto já alli estava prestes, tragemdoo mui homrradamente per 

toda a çidade, acompanhado de muita gemte, assi clérigos como leigos, braadamdo 

todos a huua voz: Arreall! Arreall! Por o Meestre dAvis, Regedor e Defemsor dos 

rregnos de Portugall”
137

. Se muitas localidades declararam o seu apoio à rainha, D. 

João, Mestre de Avis, tinha na cidade do Porto toda uma população pronta para o apoiar 

incondicionalmente, como comprova o entusiasmo e dedicação ao apelo do regente.  

 Após várias escaramuças locais e movimentações de exércitos, é importante 

realçar que muitas das comarcas a Norte do reino tinham tomado voz por Castela
138

, 

tornando a cidade do Porto geograficamente isolada, no mapa das localidades nortenhas 

e da sua filiação partidária. Com a entrada no reino português pelo Minho, estavam as 

forças castelhanas em Braga
139

, a matutar planos para invadiram e tomarem de assalto o 

Porto: “Vaamos ao Porto que ssom daqui oito legoas, e cerquemollo per huua parte; e 

nosso arreall seja posto a porta doOlivall, e em breves dias o tomaremos; porque na 

çidade nom há quem pelljar com nosco, nem há poder de sse deffemder que muito 

seja”
140

. Com uma postura mais prudente, o arcebispo de Santiago, que comanda o 

contingente castelhano, garante que a cidade tem, de facto, populações suficientes para 

a defender e, acima de tudo, um porto de mar que poderia traduzir-se em reforços 

portugueses (tal como aconteceu). Contudo, o arcebispo pretendia utilizar uma das 
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táticas mais eficazes quando se pretende tomar uma importante base estratégica: cortar 

os mantimentos provenientes dos arredores e isolar a área.  

“Mas pareçeme que sera bem nom nos chegarmos muito a elle (a cidade do Porto), mas 

andemos a geito duas legoas arredor, e tirarlhemos os mantimentos; e porque eles nom 

ssom emcavalgaos, nom nos podem viir fazer nojo (…) 
141
”. Os conselheiros 

portugueses integrados na hoste castelhana duvidaram seriamente da capacidade 

defensiva do Porto, supondo ainda, que as populações, ao avistarem as bandeiras de 

casas portuguesas no exército inimigo, caíssem na discórdia e causassem o caos 

internamente. 

“Mas esto era muito pelo comtrairo, ca as gemtes da çidade todas eram dhuu acordo, 

por saúde e deffemssom do reino, e todos tinham huu coracom e desejo (…) ”
142

. Estava 

assim armado o palco de combate, com ambos os lados com fortes aspirações; os 

castelhanos a confiarem na sua supremacia e no conhecimento das capacidades militares 

da cidade, enquanto os portuenses apelavam acima de tudo à coragem e aos apoios de 

senhores e castelos da área envolvente. A tática, essa, foi possivelmente a melhor mas 

baseada na audácia, pois para uma população que se poderia refugiar atrás de boas 

muralhas e, escolhe ao invés, partir em direção do inimigo, é sempre uma clara 

demonstração de iniciativa: 

“Estas getes que alli jazem som muitas e boas e veem com emteemçom de cercar a 

cidade e a tomar se poderem; pois nos, cercados delles ou nos leixaremos aqui jazer 

emçarrados come gaado em currall (…) ou lhe poeremos a praça; se nom sahirmos fora, 

esto sera a nos mui gramde mimgua e prasmo pois compre todavia sahirmos; ca em 

outra guisa que vergonha seria a nossa?”
143

. Era claramente uma contra-resposta válida, 

evitar o cerco que, possivelmente, iria fustigar a cidade, procurando o combate fora das 

grandiosas muralhas. Para além dos factos, a postura de coragem está patente no 

discurso das populações que encarariam como vergonha, o trancar de portas e o 

consequente refúgio nas muralhas. Composto o exército portuense pelo Conde D. 

Pedro, Aires Gonçalves da Feira (detentor do castelo de Gaia), outro fidalgo de nome 

Martim Correia, mais alguns escudeiros e, claro, a população e homens de armas do 

Porto “ (…) de guisa que eram per todos com os da çidade, ataa seteçemtos homees 
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darmas, e trezemtos beesteiros e mil e quinhemtos homees de pee
144
”. Era uma 

considerável força que esperou até ao dia seguinte, por já ser tarde, para atuar.  

 “Em outro dia de madrugada, armaromsse todos e sahiram pella porta do Ollivall 

porque ouuiram dizer que daquela parte queriam viinr aquellas gemtes; e forõnos 

aguardar per gramde espaço longe da çidade; e eles alli, chegarom as galles que 

dissemos que partirom de Lixboa, todas pavesadas e bem corregidas (…) ”
145

. A frota 

que partiu de Lisboa atracava no Porto no momento ideal e, conjugada com o exército já 

existente na cidade, chegaram aos mil homens d’armas, oitocentos besteiros, e cinco mil 

homens de pé. Após uma primeira fuga do exército castelhano, que se surpreendeu pelo 

contingente reunido, para uma posição estratégica (ponte do rio de Leça) as sucessivas 

batalhas e escaramuças penderam para os portuenses que, graças aos seus besteiros, 

conseguiram minimizar a força da cavalaria inimiga. Este foi o primeiro contributo do 

Porto para travar as aspirações castelhanas, havendo sim, ainda mais uma mobilização 

desta cidade para ajudar Lisboa, sitiada e a necessitar desesperadamente de reforços e 

mantimentos.  

 Este importante encargo de armar e reunir a frota de socorro a Lisboa, ficou nas 

mãos de Rui Pereira (tio de Nuno Álvares) que após a leitura de uma carta do Mestre de 

Avis aos cidadãos do Porto, apelando à causa nacional, começa a movimentar esforços 

para reunir e apetrechar os navios que navegariam para Sul: 

“E que outrossi sabees bem como el Rei de Castella esta já mui acerca da çidade com 

todas sas gemtes e poder pera o aver de cercar…e porem vos envia rrogar come a boos 

naturaaes e leaaes Portugueses, e como aaquelles que sempre mostrastes lealdade aa 

casa de Portugall, que vos praza de estas naaos e barchas que aqui há em esta çidade, de 

serem logo armadas (…) pera ellas (…) irem todas pelejar com a frota de Castela”
146

. O 

Mestre de Avis é franco nas suas exigências, sabendo bem a necessidade de ter uma 

forte e bem composta armada, capaz de furar o bloqueio naval a Lisboa. A esta carta do 

regente do reino, a cidade do Porto responde positivamente, reunindo tudo o que era 

necessário e possível para munir os navios, que já estavam a ser ocupados por tropas.  

“E porem ho ouro e prata e dinheiros e todo quanto teemos, todo faremos prestes pera 

tall negoçio (…) E pera esto as naaos e barchas e gallees co todallas outras cousas que 

lhe fezerem mester, lhe oferecemos de mui boa vootade. De farinhas, carnes e pescados 
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e vinhos que fezerem mester aa frota, de todoaverees abastamento; e todallas gemtes da 

çidade que pera tal obra forem perteecemtes, todas emtrarom em ella de mui boa 

voomtade”
147

. Não só da boa vontade e iniciativa do Porto tratam estas linhas; aqui 

estamos perante um esforço de uma única cidade que disponibiliza dinheiro e 

mantimentos em prol da causa do Mestre. Para além de ser uma grande ação de logística 

militar é, também, uma lição de coragem para os registos. Pois em época de guerra 

dispender praticamente tudo o que é necessário para a sua sobrevivência, aponta para 

uma invulgar união destas populações.    

 Houve ainda tempo para uma rápida incursão às costas da Galiza onde, 

subjugadas as populações locais, tomavam navios e dinheiros, tão necessários para este 

empreendimento. 

“E correndo a costa de Galliza, chegarom primeyro a Bayona de Minhor, castello fraco 

e pequeno e por nom lhe queimarem a pescaria, derom quatro çemtos francos. E depois 

se forom a Mugia que he pescaria sem fortalleza e queymaram dous nauios que estavam 

no stalleiro. Dalli partirom pera a Crunha e por lhe nom queimarem a pescaria, lhe 

derom seis çemtos francos…Desi chegarom a Neda e foi prejeitada por quatro çemtos 

francos (…) ”
148

. Destabilizado o reino inimigo nas suas populações ribeirinhas e 

garantidos importantes mantimentos e navios, é em Julho que a frota portuense, chega a 

Lisboa para furar o tão antecipado bloqueio. E consegue-o, mas a que custo! Com 

dezassete naus e outras tantas galés, cabe a um mercador do Porto, João Ramalho, levar 

a cabo uma missão vital para a campanha: “Partiu de noite, num batel ligeiro, com 

remadores de pulso e bons paveses. Encostou à terra para não ser visto dos castelhanos. 

Quando o serão ia alto já ele se encontrava dentro de Lisboa e não tardou a falar ao 

Mestre. Concertado o modo como havia de agir a frota, despediu-se, recolhendo a 

bordo”
149

. Uma ação corajosa do portuense que, graças a este gesto, conseguiu receber 

diretamente as ordens do Mestre de Avis: evitar o combate frontal, tentando furar o 

bloqueio para assistir a cidade que desesperadamente necessitava de mantimentos. Com 

táticas navais de difícil execução, pois dependiam sempre dos ventos, a armada 

portuguesa consegue furar o bloqueio, não evitando o combate que se deu e com 

superioridade numérica para os castelhanos. É precisamente neste combate que Rui 
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Pereira, que armou e organizou a frota, falece, mas a função estava cumprida: auxiliar 

Lisboa. 

Foi uma tarefa que, no final, complicou mais do que ajudou. A resposta é 

simples: com o bloqueio ultrapassado e a entrada da armada em Lisboa, a segunda etapa 

do Mestre de Avis era armar as embarcações com o máximo de gente possível, o Mestre 

incluído, e combater, com os navios lisboetas também, os castelhanos numa armada 

conjunta. Porém, este plano foi abortado devido ao número que compunha a frota 

castelhana, criando assim o verdadeiro problema: se a cidade já estava caótica, 

desesperada, inundada de fome e doenças, o contingente que veio do Porto e que estava 

agora dentro da cidade só viria a complicar a logística da alimentação e de necessidades, 

como nos diz Armando Saturnino Monteiro: “ (…) embora tivessem perdido três naus, 

conseguiram furar o bloqueio, o que deu novo ânimo aos defensores de Lisboa e, 

possivelmente, terá abalado a confiança em si próprios dos sitiantes. De qualquer forma, 

do ponto de vista estratégico, nada adiantou. Sob o ponto de vista logístico, a situação 

piorou, já que a armada vinda do Porto poucos mantimentos trouxe e, por outro lado, 

fez aumentar muito o número de bocas dentro das muralhas”
150

. Num plano teórico, D. 

João, Mestre de Avis, certamente planeava uma ação conjunta com Nuno Álvares 

Pereira, que continuava a sua senda de vitórias e havia conquistado o castelo de 

Monsaraz na fronteira interior. Uma união de forças talvez pudesse surpreender a hoste 

castelhana e libertar o assédio à praça lisboeta. Na prática tal não aconteceu “ (…) pois 

o mês de Agosto trouxe também um surto de peste, o qual dizimou grande parte do 

arraial (e, ao que parece, também da frota) dos Castelhanos”
151

. Com avassaladoras 

baixas diárias devido ao surto, D. Juan I levanta o seu cerco a 3 de Setembro, 

seguidamente da frota que parte do Tejo a 28 de Outubro de 1384.  

Apesar de todo o esforço portuense para libertar a cidade de Lisboa, um outro 

problema surge: o enorme endividamento a que se sujeitou a cidade do Porto para armar 

a frota que iria para a capital. É preciso salientar que embora a cidade do Porto tenha 

fornecido homens d’armas e equipamento, a sua principal contribuição é o dinheiro. O 

apetrechamento do elevado número de embarcações que acudiram o Mestre (e no pouco 

tempo de que dispunham) subiu o orçamento para valores que poucos concelhos ou 

mesmo fidalgos, poderiam abonar com tanta prontidão e rapidez.  
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Segundo a documentação
152

 a dívida atingiu valores astronómicos “ (…) huma 

origaçom que tinha do Concelho per que El Rey he obligado ao conçelho em trinta e 

huma mil e oytocentas libras da moeda antiga a qual obrigaçom fez Roy Pereira em 

nome do dicto Senhor (…) ”
153

. Uma quantia que só tardiamente foi saldada, após 

muitos entraves ao seu pagamento, uma vez que o monarca para liquidar essa dívida 

facultou ao Porto as sisas que aqui recebia, a renda do Armazém régio e o perdoar (ou 

alargamento do prazo) de dívidas contraídas a outras cidades. Uma vez que o Porto 

abrangeu localidades como Braga e Guimarães, para lhes tomar produtos, mercadorias e 

dinheiro para a frota, agora era a vez de essas cidades exigirem o pagamento da dívida 

aos portuenses, que a redirecionavam, por vezes, para a coroa. Era uma questão de 

difícil resolução, pois a diversidade de bens e equipamento tomados para frota variava 

desde dinheiro
154

, a vinho
155

, homens, panos, com toda a confusão burocrática e 

monetária por detrás destes pagamentos. O próprio rei, através das avaliações dos seus 

procuradores, concorda que se devia dinheiro ao Porto, deslocando fundos de regiões 

que tomaram o lado castelhano, para a cidade. 

 A par da intensa ação militar que o rio Tejo presenciou, estava bem visível, e 

louvado nas crónicas o esforço monetário do Porto que, sem olhar aos meios, procurou 

onde pode auxílio, materializado em armas, homens e equipamento necessário para 

armar a frota que socorreu Lisboa. É importante afirmar que mais do que armas e 

dinheiro, a cidade do Porto serviu como base estratégica para a organização das tropas, 

contribuindo no limite máximo das suas possibilidades para a causa do Mestre de Avis e 

para o afastar das pretensões castelhanas. 

 

4.3.1 – O ataque ao Castelo de Gaia, uma questão militar ou o saldar da dívida? 

 

 “ (…) Airas gomçallvez de Figueiredo tinha o castello de Gaya de maao do 

Comde dom Gomçallo; e sua molher dAiras Gomçallvez estava em elle, com alguus 

escudeiros e homees de pee por guarda; os quaes pellas alldeas darredor faziam tam maa 

vizinhamça de rroubar e tomar per força as cousas que voomtade aviam que todos eram 
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delles muito agravados; e os do Porto tinham desto gramde semtido e desejo de o vingar 

como o bem fezer podesse”
156

. Esta suposta má vizinhança era mútua, pois os conflitos 

existentes entre estas povoações (de salientar que Vila Nova e Gaia são povoações 

diferentes e não correspondem a uma só localidade como atualmente) traduziram muitas 

vezes rivalidades económicas. A ancoragem de barcos, portagens, passagens e, 

principalmente, a venda de certos produtos eram motivo de disputas entre as duas 

regiões separadas pelo Douro. Se continuarmos a leitura do documento reparamos no 

ataque das populações do Porto às injustiças da mulher de Aires Gonçalves: 

“ (…) a molher dAiras Gomçallvez mandou pedir a hua aldeã, que lhe mamdassem 

certas cousas pera ssi e pera aquelles que cossigo tinha…Os moradores do logar 

comtradisserom de o fazer dizedo que aimda que aquell castello tevesse voz por 

Castella que nom podiam dell peor vizinhamça rreceber do que ataa lli tinhamm (…) e 

nom lhe quiserom comssemtir (…) ”
157

. Após a recusa, a mulher do conde toma à força 

o que queria, tendo como resposta uma violenta reação da cidade do Porto, que destrói o 

seu castelo, muros e torres incluídos. Perante a queixa de Aires Gonçalves ao Mestre de 

Avis, D. João diz que nada sabe, mas Fernão Lopes tem as suas conjeturas sobre o 

sucedido: 

“ (…) porem que sospeitava que o fezerom por seu serviço (do Mestre), assi como ho 

fezerom os de Lixboa quando derribarom o castello; e que pois já feito era nom sse 

podia desfazer; mas que elle (O Mestre de Avis) lhe tornaria seu castello e outro melhor 

que aquelle, e lhe faria por seu boom serviço muitas mercees como era rrazom”. Teria 

sido a mando de D. João I, ou pelo menos com o seu consentimento, que tal tinha 

sucedido, permitindo a destruição de um lugar, que se suspeitava ter a voz pelos 

castelhanos? Possivelmente sim, uma vez que já havia precedentes para este tipo de 

ação. Contudo, o objetivo (mesmo potenciado pelos ódios e ressentimentos das 

localidades separadas pelo Douro), foi o referido no capítulo anterior: o alargamento do 

termo do Porto. A 12 de Abril de 1384 D. João I concede o alargamento à cidade do 

Porto, no qual incluía Gaia. Posteriormente, a 13 de Maio do mesmo ano, atribui-lhe 

Vila Nova. De uma assentada, D. João I alarga o termo portuense à margem sul do 

Douro, tendo em consideração os bons serviços prestados pelos homens da cidade do 

Porto. “Estas mercês do Mestre de Avis foram feitas expressamente em recompensa dos 
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muitos e estremados serviços que os Tripeiros (…) prestaram à causa da Independência, 

no momento mais grave da crise nacional provocada pela morte de D. Fernando”
158

. 

Para além de compensar a cidade, atribuindo-lhe mais zonas sob a sua jurisdição
159

, a 

preocupação do monarca baseia-se na impossibilidade de o Porto suportar os encargos 

(desde administrativos a financeiros) a que estavam sujeitos: “Dom joham (…) aquantos 

esta carta virem fazemos saber que nos oolhando como a Cidade do porto nom há 

termos per que possa soportar os encarregos que há, e como outrossy nos e os Rex que 

em este rreyno ouue recebemos della grandes e estremados serujços: Equerendolhe nos 

fazer graça e mercee (…) damos e doamos por termho aadita Çidade todo o julgado de 

Bouças e da Maya e de Gaya (…) Emandamos que husem dos ditos julgados come de 

seus termhos segundo as outras cidades (…) Errepartam por eles os encarregos e 

seruidooes igualmente que aadita cidade forem lançados(…)”
160

. O Porto alarga o termo 

e aumenta os privilégios, zonas de controlo, maior autonomia na compra/venda de 

produtos e o monopólio do rio Douro que, como se sabe, obrigava as embarcações a 

irem também a Gaia depositar e comercializar os bens e mantimentos. 

Do episódio militar, ficamos apenas com o levantamento popular das massas que 

destruíram a fortificação. Contudo, atribuímos a este acontecimento uma reorganização 

jurisdicional, que aliada aos serviços da cidade do Porto permitiu a anexação destes 

concelhos, outrora nas mãos de “falsos vassalos” do rei
161

. Não podemos deixar de 

admitiri a possibilidade da cidade do Porto aproveitar a conjetura revolucionária para 

destruir um castelo que representava, para a cidade, uma potencial ameaça. 

 

4.4 – As jornadas africanas 

 

 Pouco ou nada se falou acerca de uma das mais importantes atividades e 

vocações portuenses: o mar. Referimos a constante deslocalização do alto do Morro da 

Sé para a Ribeira e, consequentemente, para os negócios que só o mar podia 

proporcionar. Contudo universo de estudo é imenso: desde frotas mercantis e piscatórias 
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em expansão, mercadores importantes que adquiriam permissões régias para 

desenvolverem os seus negócios com as cortes de reinos como a Inglaterra, criação de 

Bolsas marítimas que permitiam auxiliar os mercadores mediante a perda de 

embarcações, as taracenas e os privilégios dados aos seus trabalhadores que 

aumentavam a frota naval, etc. Existe todo um universo de informação que permite aos 

investigadores fazerem uma história marítima da cidade do Porto, devido à sua eterna 

vocação, bem patenteada na carpintaria naval e na mobilização de efetivos, civis ou 

militares, para participarem em atividades marítimas, desde a pesca, transporte de 

mercadorias e, claro, a guerra.  

 A temática da expansão, principalmente no período henriquino, encerra em si 

um autêntico manancial de informação que, logicamente, é impossível tratar neste 

trabalho na sua plenitude. Uma vez que ele é de História militar e da cidade do Porto, só 

pretendemos demonstrar de que maneira é que esta localidade contribuiu para um dos 

mais importantes capítulos da história portuguesa, mesmo sabendo que estamos a 

relativizar um tema que merece, sem dúvida, mais atenção. 

 Antes de revelarmos a importância da contribuição portuense para as campanhas 

do norte de África, é de realçar o sentimento da cidade, em relação ao projeto que se 

avizinhava: a conquista de Ceuta em 1415. “Demandou a barra do Douro (a armada do 

Infante D. Henrique) num dia incerto de Julho e com singular corregimento (…) todas 

as naus e galés e ainda os outros navios, no dizer do cronista, eram nobremente 

apendoados de balsões e pendões, com motos e divisas do Infante”
162

. Sem dúvida que a 

mobilização e apetrechamento de uma parte da frota, feitos no Porto, permitiam 

vislumbrar a capacidade e tenacidade do Infante no preparar de tamanha empreitada. E 

não se põe em causa a veneração, das populações portuenses, ao membro da família real 

nascido no Porto. Contudo será que a postura da cidade seria unânime? Haveria mesmo 

a vontade de participar numa campanha sob o estandarte do Infante D. Henrique? A 

população do Porto, desde cedo, se apercebeu da importância do barco como meio para 

acumular riqueza, como atestam os variados contactos que mercadores portuenses 

deixaram pelos mares europeus. Mas as motivações eram diferentes nesta campanha. O 

que salta à vista são duas diferentes posições neste assalto às praças africanas: a dos 

mercadores portuenses (e das cidades mercantis mais importantes, como Lisboa) que 

viram muitas das suas embarcações serem requisitadas para integrarem a frota, mais os 
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mantimentos e toda a logística de que a coroa desesperadamente necessitava. Do outro 

lado, a postura da nobreza que, trinta anos após 1383-1385, têm uma única motivação: 

combater. A possibilidade de famílias nobres de “segunda classe” poderem participar 

em combates e, consequentemente, auferirem privilégios, rendas e títulos que, de outra 

maneira, eram impossíveis de obter, torna a cidade de Ceuta e a estadia nesta praça 

bastante apetecíveis. Com o reino ainda a recuperar das exigentes guerras contra 

Castela, este avanço para Ceuta, independentemente das razões que levaram a realiza-

lo
163

, exigiu do reino e, consequentemente, do Porto um esforço de enormes proporções.  

 Segundo a Crónica da tomada de Ceuta, lavrada por Gomes Eanes de Zurara, a 

mobilização e preparativos para armar a frota foram divididos, o Infante D. Henrique 

(que é a figura de relevo para este capítulo) ficou com a organização das Beiras e de 

Trás-os-Montes, mas reuniria todo o contingente no Porto de onde partiriam para 

Lisboa. Após reunir com o seu pai, D. João I, que se encontrava em Sacavém (devido 

aos surtos de peste que se fizeram sentir), Dom Henrique desloca-se para o Porto em 

Maio, após passar três meses a tratar da reunião de homens, armas e mantimentos para a 

campanha: “(…)no começo do mês de mayo foy demtro na çidade do Porto, homde 

loguo começou dar trigoso auiamento a sua frota e fazer emcaminhar todalas cousas, 

que pera ella perteençiam tam bem e tam hordenadamente (…)”
164

. E continua:  

“Era alli o trafego tamanho em aquella rribeira, que de dia nem de noute numca estava 

soo. Nem os marinheiros nom era pouco camssados em arrimar tamanha multidom de 

frasca. E com esto as estradas e caminhos eram cheos de carros e de bestas, que uijnham 

carregados com mamtijmentos e armas das terras daqueles fidallgos, e doutras cousas 

que lhe cumpriam per sua hida”
165

. É preciso ter em atenção, que toda esta azáfama não 

provinha, unicamente, da cidade do Porto. Era simplesmente um ponto de reunião das 

tropas, mantimentos e embarcações traduzidos num espetáculo sem igual para a Ribeira, 

armazéns e oficiais que se disponibilizaram para equipar a armada. Embora estes 

parágrafos não sejam provas irrefutáveis do esforço que a cidade imprimiu, os capítulos 
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especiais do Porto nas cortes de Lisboa de 1439, atestam bem a magnitude do que a 

cidade forneceu (e que continuava, eternamente, por pagar): 

“Senhor fazemos saber aa vosa merçee como em essta cidade saon deuudos mjtos 

dinheiros asy darneses como de llanças ferro madeiras pam vjnho carnes Jornaaes 

cordoarias que foram filhados pera armada de cepta (…) segundo todo he scripto em 

huua Inquiriçõ per mandado del Rey uoso auoo e del Rey uoso padre cujas almas deus 

aja peras quaes cousas já per vezes desenbargarom soma de dinheiros E depois por 

necessidades que sobrevierem os mandauam tomar E Porem em seus testamentos 

mandauam que se pagassem as diujdas (…) Pidimos aa uosa alta Senhoria que tanto que 

bem poder mandar pagas as dictas divjdas E na parte dos arneses lhe deu a uosa 

Senhoria huu anno spaço que nom fosem constrangidos per uossos coudees (…)”
166

. A 

30 de Maio de 1441, outro documento
167

 que, para além, de tratar casos pontuais entre o 

rei e o concelho, volta a “exigir” o pagamento das enormes dívidas criadas para a 

criação da frota, realçando as precárias condições económicas da cidade. Embora estes 

dois documentos sejam os mais exemplificativos da prestação da cidade, existe um 

outro, anterior a estes dois mencionados, que revela um pouco da expedição que daqui 

partiu e, faz ainda, referência aos constantes empréstimos e esforços logísticos que a 

cidade do Porto efetuou ao longo dos tempos, “E aallem destas e doutras jnfindas 

despesas que fizerom por teerem sua uoz lhe emprestarom mjl e b  , marcos de pratade 

que ajnda a mujtos he deuudo gram conthia E que assy o fora essa cidade serujndo muj 

lealmente com os corpos e com os aueres E veendo el rrey esto em como ouue em ella 

grande poderio de naaos quando forom a cepta que forom bem lxx naaos e barchas a 

fora outra mujta fustalha que nom sabees huu soo lugar na espanha de que tam poderosa 

armada pudera sair (…)
168

. Finalmente, para se criar uma imagem da magnitude da 

armada que daqui saiu, temos as cartas de um espião (ao mando de Fernando I de 

Aragão), que revela detalhadamente, a constituição da frota que iria levantar âncora (na 

altura o destino ainda era desconhecido) de Lisboa. Incluída nesse relatório está a cidade 

do Porto com seis galés, duas galeotas, dezoito naus e barcas, traduzindo-se num total 

de dois mil tonéis e com uma guarnição de quatrocentos marinheiros
169

. 
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 Como já referimos, este capítulo carece de informação mais detalhada sobre o 

contributo do Porto na conquista de Ceuta de 1415; contudo podemos deduzir que o 

constante apelo aos monarcas para o pagamento das dívidas existentes, para além de 

isso ser uma obrigação da coroa para com os seus concelhos, revela a insatisfação da 

cidade que foi obrigada a ceder o que tinha de melhor para um feito que, 

posteriormente, iria causar prejuízo ao país.  

 Para além da conquista de Ceuta em 1415, a cidade do Porto participa na infeliz 

ida a Tânger em 1437, na conquista de Alcácer-Ceguer em 1458 e em expedições de 

menor calibre como nas Canárias ou contra o Rei de Túnis. O formato era o mesmo: 

elevadas exigências para um concelho que sobrevivia, principalmente, à base do 

comércio e se torna um dos principais financiadores das jornadas africanas da Coroa. 
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5 – Conclusão 

 

 O Porto medieval foi profundamente marcado pelas cercas que o protegiam e, 

acima de tudo, delimitavam. Desde os aglomerados castrejos, passando por toda a 

diversidade de povos que cá residiram, que as preocupações na defesa da localidade 

foram mais do que uma vontade, uma necessidade. As muralhas do Porto desde cedo 

delimitavam o perímetro e protegiam as populações residentes, tornando-se um dos 

fatores mais importantes para a evolução do burgo. Excetuando as cercas ancestrais, 

como a dos povos castrejos e romanos, desde que a cidade e a região do Porto 

pertencem e respondem perante uma unidade política central, que as suas muralhas 

testemunham as necessidades e a forma de viver da localidade.  

A Cerca Velha permitiu ao Porto infante dar os primeiros passos na sua 

afirmação, em ser e se tornar uma das cidades mais importantes do reino. Serviu de base 

estratégica nas campanhas da Reconquista do Portugal embrionário, ao mesmo tempo 

que defendia, atribuía valores, poder e conotação à entidade que a administrava e regia. 

Sendo o Porto um dos casos de uma cidade de senhorio episcopal, a Cerca Velha e a sua 

associação ao clero é indiscutível, controlando o pequeno perímetro que compunha o 

Porto. E, se o perímetro era pequeno e acanhado, em comparação, ainda menor parecia 

com a chegada das muralhas, ditas fernandinas que, fundamentadas em casos práticos 

de risco para a população (como os ataques castelhanos, por exemplo) multiplicaram, 

não só o tamanho da cidade como a sua importância. Os ataques do reino vizinho 

serviram para provar que o Porto estava realmente desprotegido e que a sua velha cerca 

já só servia para proteger um poder que a reprimia. Esta cidade foi criada junto ao rio e 

era por ali que iria prosperar. Com o lento mas progressivo desenvolvimento do burgo, 

que ia de mãos dadas com o comércio proveniente das transações marítimas, os ataques 

do reino vizinho vieram provar que em situações de conflito, o Porto e a sua 

dinamizadora Ribeira não estavam protegidos. A intervenção demorou mas, quando 

completas, as muralhas fernandinas engrandeceram a cidade, não só pelo brilhante 

traçado construído mas por, mais uma vez, ser a necessidade das populações 

materializada numa monumental obra. Neste caso, de um grupo muito particular que 

controlava grande parte do dinheiro e que, consequentemente, auferia poder e 

influência: os burgueses. Tornando a atribuir conotações não só defensivas mas 

também, sociais e urbanísticas, pois se as muralhas velhas protegiam o poder que 
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controlava a cidade, as muralhas novas defendiam quem controlava o dinheiro e quem 

se mobilizou para as criar. É um pouco difícil falar de aspetos puramente militares 

quando referimos as muralhas pois a elas estão inerentes as pessoas e a iniciativa que as 

construiu, contudo, era um perímetro verdadeiramente imponente que assegurou não só 

a defesa da cidade como influenciou os grupos de poder que nela residiam. 

Mas não só de pedra se faz uma cidade, bem pelo contrário. As pessoas que nela 

habitavam, embora marcadas pela habitação intramuros, em muito contribuíram para a 

reputação que o Porto ganhava, não só no reino português, como nos contactos com 

outras localidades via comércio. Porém, sendo este trabalho sobre História militar, 

verificamos que embora desejassem proteção, as populações aqui residentes 

abominavam os serviços inerentes à defesa. Fosse na construção ou nas patrulhas, o 

povo fazia tudo o que estava ao seu alcance para evitar este tipo de funções que exigiam 

tanto de dinheiro como de suor, independentemente dos esforços régios para alterar a 

situação. Contudo, a repulsa por estas atividades, nunca serviu de desculpa para as 

populações do Porto virarem as costas aos problemas e, com muralhas ou não, foram 

intervenientes em sucessivos episódios militares. Sendo este o espaço dedicado a 

conclusões afirmamos que, à devida escala, sem a participação do Porto que contribuía 

geralmente mais com dinheiro do que com contingentes, as campanhas que moldaram a 

história portuguesa poderiam ter sido muito diferentes. Sempre do lado da coroa, ou 

quase sempre, esta cidade revelou uma capacidade de mobilização e prontidão, que 

quando necessárias, permitiram a execução de tarefas essenciais para determinada 

guerra ou batalha.  

 Apesar de muito já se ter escrito sobre as atividades militares do Porto, 

reparamos que são sobretudo trabalhos pontuais que, com todo o valor, garantem apenas 

fragmentos daquilo que foi a realidade militar portuense. Com este trabalho pouco mais 

foi adiantado pois inúmeros aspetos ficaram por tratar. Embora temáticas como as 

muralhas castrejas e romanas estejam sob a atenta alçada de futuras escavações 

arqueológicas, existe todo um universo por explorar: Temáticas como a jurisdição do 

bispo do Porto no departamento militar da cidade carecem de estudos que revelariam 

como seria a mobilização de efetivos, por mando do bispo e do seu alcaide. Em termos 

puramente militares e estratégicos, um levantamento de dados sobre o abastecimento do 

Porto, de água e mantimentos, nos tempos de guerra, poderia dar um panorama mais 

completo da exigência destas campanhas e confirmar, ainda mais, o porquê das 

constantes queixas dos ilustres cidadãos, aquando da participação em guerras ou no 
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aparelhamento de frotas. Contudo é no capítulo dos homens d’armas que tivemos mais 

dificuldades em obter informação. É perfeitamente possível enquadrar a cidade do Porto 

nas leis e obrigações gerais do reino quanto à recruta e armamento de efetivos, porém 

trabalhos sobre a participação de contingentes portuenses na hoste régia ou nas tarefas 

militares locais (patrulhas e vigias) também seriam úteis. Uma pesquisa mais 

aprofundada nas fontes medievais poderia permitir uma melhor quantificação relativas a 

homens armados e ao equipamento que usavam na cidade. Embora a demonstração da 

participação da cidade do Porto em atividades e episódios militares tenha sido exposta 

neste trabalho, sabemos que uma busca na documentação relativa aos descobrimentos 

henriquinos, daria importantes detalhes da participação portuense neste período da 

história medieval portuguesa. Talvez seja possível a um olhar mais demorado e 

treinado, chegar a um número mais preciso de dinheiro, mantimentos, armas e esforço 

que esta localidade ofereceu às causas africanas da coroa (mesmo sendo do seu 

desagrado). Quanto às muralhas, abundam trabalhos sobre o seu traçado e cronologia; 

contudo, levantamentos sobre os materiais de construção e a forma de os obter também 

são reduzidos.    

 Num panorama geral, os registos quanto à “cédula militar” medieval do Porto 

ainda estão por escrever. Pese embora a sempre crescente listagem de trabalhos sobre a 

economia e aspetos sociais da urbe medieval que, geralmente não tratam ou referem 

simplesmente de passagem uma das facetas mais informativas da História: o aspeto 

militar. Esta cidade, embora de dimensões reduzidas e nem sempre bem povoada, 

possui a sua faceta guerreira, que não poderá a ser posta de lado em futuras 

investigações e trabalhos. Isso é, certamente imprescindível para uma melhor 

compreensão da história medieval portuguesa e portuense.  
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