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Resumo  

 

 

 A partir da Baixa idade Média, os selos de mercadorias foram importantes por 

serem um meio de acção fiscal alfandegária, face às transacções de mercadorias por via 

marítima e terrestre, e também por qualificar os produtos transaccionados, uma vez que 

podiam servir também como certificação de origem de tecidos ou de outros artigos. Não 

obstante estes objetos serem relativamente frequentes em certos contextos arqueológi-

cos, só nas últimas décadas têm sido alvo de estudo mais sistemático por parte dos ar-

queólogos e historiadores. 

Tentei neste trabalho, realçar a importância dos selos em relação à fiscalização 

normal que se processava nas alfândegas, bem como a garantia que eles promoviam. 

Também fiz uma breve exposição sobre os selos como um meio de combate ao contra-

bando, uma vez que eram uma medida comercial de acção com essas vertentes tão ne-

cessárias. Apresento junto deste trabalho um catálogo de todas as peças de selos de 

chumbo de mercadorias, característicos e incaracterísticos, da Casa do Infante como 

contributo para novos estudos sobre este tema. 

No presente trabalho estuda-se um conjunto de selos essencialmente em chumbo 

e cerca de cinco quilos de aparas de selos aparecidos nas escavações arqueológicas fei-

tas entre 1991 e 2000 na Casa do Infante, local onde funcionou entre o século XIV e o 

século XIX a Alfândega do Porto. 

A partir da análise tipológica e iconográfica destes objetos identificaram-se selos 

portugueses, produzidos quer na Alfândega do Porto quer noutros pontos do país; e es-

trangeiros oriundos de diversas cidades da Alemanha, Inglaterra, França e Holanda. 

Desta forma, julgo ter ensaiado uma nova abordagem ao comércio internacional 

que tinha a cidade do Porto como entreposto, e ter também contribuído para esclarecer 

alguns aspectos importantes do processo alfandegário nas épocas Tardo-Medieval e 

Moderna. 
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Abstract  

 

The trade seals became highly important at start of the Low Medieval Ages, 

mainly because they were a medium of customs tax action, by regulating the trading of 

goods by land or sea and also by serving as means to qualify the goods, since they could 

also be used to verify the origin of fabrics and other products.  Despite these objects 

being fairly rife in certain archeological contexts, only in the last few decades did they 

become the focus of a more systematic study by archeologists and historians. 

 My search came to fruition in the fields of heraldry and numismatics. I attempt-

ed in this research to not only emphatize the relevance of the seals concerning normal 

inspection at customs offices but also their role as a trustworthy warranty. I also elabo-

rated a brief essay on how the seals helped to fight smuggling, since they were a very 

safe and efficient trade measure. Along with this paper, I elaborated a catalogue of all 

the lead seal pieces concerning goods, both typical and atypical, present in Casa do In-

fante as a way of contributing to new researches and studies on this particular subject.  

  The focus of this paper is the colection of mostly lead seals and and about five 

kilograms of seal shavings that were discovered in archaeological excavations done 

between 1991 and 2000 at Casa do Infante, where the Oporto Customs Office was lo-

cated between the XIV and XIX centuries. Using a typological and iconographic analy-

sis on these objects I could identify portuguese seals, manufactured both in the Oporto 

Customs Office and elsewhere, and foreign seals coming from several cities in Germa-

ny, England and The Netherlands. 

  Thus, I believe I have created a new approach concerning the theme of Oporto 

as a depot for international mail and, in doing so, ended up contributing to clarify some 

pivotal aspects concerning the customs processes in the Late Medieval and Modern Ag-

es. 
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2. Introdução 

 

Finalizada a licenciatura em Arqueologia e tendo constatado que para além das 

escavações arqueológicas, o registo, a análise, e a interpretação são também formas de 

fazer história, propus-me ao mestrado nesta área, utilizando estas ferramentas. 

Ao ter conhecimento através do Professor Doutor Mário Jorge Barroca, da exis-

tência de um conjunto expressivo de selos de mercadorias datáveis globalmente da épo-

ca moderna e procedendo das escavações arqueológicas da Casa do Infante, revelou-se-

me aí material interessante para usar aquelas técnicas. Assim fui integrado num trabalho 

de estágio de 700 horas no Arquivo Histórico Municipal do Porto, instituição que ocupa 

aquelas instalações. 

Não obstante o seu grande interesse do ponto de vista da arqueologia e da histó-

ria económica, o facto dos selos de mercadorias não terem suscitado muitos estudos 

entre a comunidade arqueológica portuguesa, constitui mais um motivo aliciante para a 

minha dedicação a este tema. 

Como adiante explicitarei, o presente relatório iniciar-se-á pela exposição dos 

procedimentos metodológicos utilizados, necessários para o estudo dos selos. Falarei 

das fontes consultadas e os locais que foram visitados para este fim.  

Apresentarei depois o tema do selo de mercadorias como objeto arqueológico a 

ser entendido e a sua importância a esse nível científico. Seguidamente, abordarei as 

origens e contextos destes mesmos selos de mercadorias, desde o seu surgimento nas 

civilizações antigas e os seus diversos significados bem como a sua importância ao lon-

go dos séculos.  

Num capítulo seguinte exporei, a respeito do sistema das alfândegas, como se 

processava o controlo alfandegário, com as suas leis e regimentos, o que cada oficial 

tinha por missão e as consequências dos actos infractores; bem como o modo como a 

alfândega actuava face ao contrabando e como os selos eram um método para tentar 

travar esta prática. Também no mesmo capítulo, focarei a importância dos selos e do 

acto de selar, mais detalhadamente na necessidade que as alfândegas tinham do uso do 

selo, e na selagem que permitia não só que as mercadorias pudessem circular legais, 

bem como lhes dava o cunho de garantia. Evidenciarei ainda como se fabricavam os 

selos, o ofício de selar, os panos e os fardos que eram transaccionados.  

A seguir resumirei os principais dados históricos e arqueológicos sobre a Alfân-

dega do Porto e as escavações arqueológicas realizadas na Casa do Infante, testemu-
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nhando a importância que teve aquele espaço desde o tempo dos Romanos até aos dias 

de hoje.  

Tratarei então com maior detalhe o tema dos selos alfandegários da Casa do In-

fante, a sua quantidade e tipologia, a matéria prima correspondente e outros dados físi-

cos, abordando de seguida os selos portugueses e a sua relação e paralelos com a herál-

dica e a numismática, para depois tratar dos selos estrangeiros e daqueles considerados 

como incaracterísticos. Neste ponto falarei ainda das aparas de selos e restos da sua 

produção, analisando igualmente os locais de achado dos selos e aparas e os respectivos 

contextos arqueológicos. 

Tecerei por fim uma breve conclusão, sintetizando os principais resultados do 

estudo mas que entendo, principalmente, como o levantamento de hipóteses para um 

posterior e novo estudo sobre este tema.  

Em Anexo apresento Tabelas de sistematização de dados, um pequeno Apêndice 

Documental onde transcrevo alguns documentos que entendi de particular interesse para 

o tema e, por fim, o Catálogo com todos os selos da Casa do Infante, em formato de 

Base de Dados em software Filemaker Pro com uma descrição detalhada sobre cada um 

deles. 

 

 

Gostava de expressar os meus sinceros agradecimentos ao meu Orientador, o 

professor Doutor Mário Jorge Barroca pelo despertar para o tema e pelas oportunas su-

gestões que me foi dando ao longo do desenvolvimento do trabalho.  

Estou reconhecido também ao Dr. António Manuel Silva, pela disponibilidade, 

co-orientação e amabilidade com que partilhamos várias horas deste trabalho, por todas 

as indicações úteis com que insistiu para que ultrapassasse as dificuldades surgidas.  

Do mesmo modo gostaria de agradecer ao Arquivo Histórico Municipal do Porto 

o acolhimento e apoio prestado durante o estágio, nomeadamente ao fotógrafo da Casa 

do Infante, o Dr. Manuel Araújo pelas fotografias facultadas, e a todos os que me rodea-

ram e proporcionaram condições para a realização deste trabalho referenciando em par-

ticular, em termos de pesquisa documental, a Dra. Odete, do Arquivos Nacionais/Torre 

do Tombo, a Biblioteca da Faculdade de Letras, a Direcção Geral do Livro, dos Arqui-

vos e das Bibliotecas, o Arquivo distrital do Porto, a Biblioteca do Museu da Alfândega 

do Porto e, naturalmente, todos os meus amigos, colegas e familiares. 
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3. Metodologia  

 

O estudo dos selos da Casa do Infante assentou numa metodologia analítica que 

se prolongou ao longo de todo o tempo investido, na medida em que se tornou essencial 

para a sua compreensão, enquanto objeto histórico e arqueológico.  

 Este trabalho iniciou-se pela pesquisa de bibliografia sobre selos de mercadori-

as, os processos alfandegários, a Alfândega do Porto e as escavações arqueológicas da 

Casa do Infante. A pesquisa bibliográfica baseou-se fundamentalmente em livros dispo-

níveis na Casa do Infante, na Biblioteca Pública Municipal do Porto e na Biblioteca da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, recorrendo-se igualmente a vários sites 

web, que facultaram informações importantes à investigação. Outras pesquisas foram 

efectuadas em documentação publicada da Torre do Tombo, que deu uma perspectiva 

alargada sobre as alfândegas, como os regimentos e forais das cidades, chancelarias, 

entre outros livros que se mostraram relevantes para entender os regulamentos aplicados 

aos regimes aduaneiros entre os séculos XII e XV. Foram ainda efectuadas pesquisas no 

Arquivo Distrital do Porto e na Biblioteca da Alfândega do Porto.   

Ao mesmo tempo foi consultada a informação arqueológica disponível na Casa 

do Infante sobre estes objetos, nomeadamente fotografias e, já após o trabalho de classi-

ficação preliminar das peças, uma base de dados digital em Filemaker Pro 10, elaborada 

na sequência das escavações ali realizadas.  

De seguida procedi à observação e análise das peças privilegiando naturalmente 

aquelas que eram caracterizáveis, ou seja, que tinham iconografia bem conservada. A 

observação pela lupa manual e posteriormente pela lupa binocular, permitiram ver mui-

to do que a olho nu era impossível, não só a nível de iconografia como de tipologia.  

Tudo isso permitiu tecer hipóteses necessárias a respeito dos selos, não só a ní-

vel de cronologia, mas também de percepção quanto ao seu estado de conservação. Ob-

servei então os selos portugueses e estrangeiros, bem como os incaracterísticos existen-

tes na Casa do Infante. 

Procedi depois à medição dos selos e das aparas em chumbo e à sua pesagem em 

balança electrónica, bem como ao decalque dos selos a lápis sobre as fotografias ampli-

adas dos seus motivos, tarefa que se revelou fundamental para melhor percepcionar e 

interpretar aqueles temas iconográficos. 
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 Avancei então para a investigação e comparação dos motivos identificados nos 

selos da Casa do Infante com os publicados nos livros que pesquisei e várias bases de 

dados on line, entre outros. Foram feitas também comparações com as bases de dados 

disponíveis na Casa do Infante. Analisei por fim quantitativamente a distribuição das 

ocorrências de selos e aparas em contextos arqueológicos da Casa do Infante.  

  Começarei por expor a forma como os selos de chumbo de mercadorias, de pa-

nos e sedas, eram usados face ao comércio vigente e ao contrabando contraproducente, 

no Portugal tardo-medieval e moderno. Numa abrangência geral colocarei o tema em 

reflexão com o propósito de mostrar que os selos tinham uma dupla definição no campo 

comercial. Os selos são importantes para perceber o impacto que tinham no comércio 

externo e interno.  

A análise aturada de cada peça, permitiu perceber que havia de facto grande mo-

vimentação na Alfândega do Porto, de entrada de mercadorias nacionais, como por 

exemplo de Bragança, e estrangeiras nomeadamente das províncias do Império, do Bra-

sil e/ou das colónias de África. 

Os selos estrangeiros que passaram pelo mesmo processo de análise provinham 

de varias regiões como a Alemanha, Inglaterra, França e Holanda.   

Não houve necessidade de proceder a nenhum trabalho de limpeza ou de conser-

vação dos objetos uma vez que este trabalho já se encontrava realizado há alguns anos 

no âmbito de um estágio de conservação e restauro
1
. Nesse sentido, as peças já se en-

contravam em condições de serem manipuladas, estudadas e catalogadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 LOURENÇO, Catarina da Conceição Fonseca – Relatório do trabalho de Conservação e Restauro da 

Colecção de Selos e Aparas de Chumbo da Casa do Infante. Porto, Novembro 2005. 
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4. O selo de mercadorias como objeto arqueológico 

 

A identificação de selos de mercadorias em escavações arqueológicas tornou-se 

comum a partir de meados do séc. XX, fruto do desenvolvimento da arqueologia medi-

eval e moderna, da prática da arqueologia urbana e da arqueologia subaquática.  

Ainda assim, os primeiros estudos com carácter sistemático devem-se a Geoffrey 

Egan, autor que em diversos trabalhos publicados desde o final da década de 1970 põe 

em evidência os selos tardo medievais ingleses com as devidas tipologias e suas data-

ções, para além de um catalogo detalhado com a história de cada local explorado onde 

foram encontradas as peças
2
. Já no nosso século, diversos autores têm registado e publi-

cado selos de diferentes contextos arqueológicos
3
, analisando também o seu enquadra-

mento histórico
4
. Merece destaque particular o trabalho de Nora Rodenburg, que evi-

dencia como se procedia ao fabrico dos panos pela Europa, explica como eram selados e 

foca igualmente as tipologias identificadas
5
.  

Em Portugal, para além de pequenas notas em relatórios de escavação ou refe-

rência em catálogos de exposições
6
, a tese de licenciatura de Alexandra Xisto constitui 

um trabalho pioneiro e o mais abrangente ao território nacional, focando, além destes 

                                                           
2
 EGAN, Geoffrey – “Cloth Seals”. The London Archaeologist. Vol. 3 No 7 (Summer 1978), p. 177-179; 

Provenanced Leaden Cloth Seals. London: University of London, 1987. Ph.D. Thesis Sub-Department of 

Medieval Archaeology, University College; England´s Post-Medieval cloth trade: a survey of the evi-

dence from cloth seals. In HOOK, D.; GAIMSTER, D. R. M. (eds.) – Trade and Discovery: Scientific 

Study of Artefacts from Post-Medieval Europe and Beyond. British Museum Occasional Paper 109. Lon-

don: British Museum Press, 1995, p. 315-326; Lead Cloth Seals and related items in the British Museum. 

British Museum Occasional Paper 93. London, 1995. Ver também ENDREI, Walter; EGAN, Geoffrey - 

The Sealing of Cloth in Europe, with Special Reference to the English Evidence. Textile History, 13 (I), 

Londres, 1982, p. 47-75 
3
 Ver por exemplo, entre a bibliografia citada no final, LUCKENBACH, Al; COX, C. Jane – 17

th
 Century 

Lead Cloth Seals from Anne Arundel County, Maryland. Maryland Archeology. 39 (1-2). Maryland, 

2003, p. 17-26; BAART, Jan M. - Cloth Seals at Iroquois Sites. Northeast Historical Archaeology. Vol. 

34: Iss.1, Article 4., 2005; Disp. em http://digitalcommons.buffalostate.edu/neha/vol34/iss1/4 e DE-

BRUYNE, François; CARLOT, J. Paul – Essai de recensement des plombs de scelle au travers de divers 

forums [Les dossiers de l’Association WEB DETECTION 62]. [Consult. 2014-06-15]. Disponível em 

https://sites.google.com/site/plombdescelle/home. 
4
 CEBBALOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso – El Real Sello de Paños de Segovia (función, tipología y 

usos de los sellos de paños en España). Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, H.ª Moderna, t. 15, 2002. 

Madrid, p. 301-40 
5
 RODENBURG, Nora Maria – Seal and Deal. Cloth Production and Trade between the Netherlands and 

Scania during the Late Middle Ages and Early Modern Times. Lund: Lund University, 2011. Master 

Thesis. 
6
 Por exemplo, LUNA, Isabel; AMARO, Clementino – Castelo de Torres Vedras, Resultado dos Traba-

lhos Arqueológicos 2003. S.l.: 2009. Disp. em https://historiasdetorresvedras.files.wordpress. 

com/2012/08/castelo.pdf; e VV.AA. – O Tempo Resgatado ao Mar. Museu Nacional de Arqueologia 

[Catálogo]. Lisboa: Direcção Geral do Património Cultural/Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2014. 
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parâmetros, a importância dos selos ao longo do tempo, e as regras alfandegárias que 

vigoravam na Idade Média e na Época Moderna
7
. 

Falaremos especificamente dos séculos a que pertencem os selos da Casa do In-

fante, embora este estudo abarque outras datas e outros lugares.  

Estes selos alfandegários da Casa do Infante reflectem e documentam a activida-

de económica que se gerou entre os séculos XVI e XIX, embora exista um pequeno nú-

cleo de peças do século XX relacionado com a ocupação do espaço como armazém, 

depois da transferência da Alfandega.  

Os selos são um manancial de informação da época que nos esclarece que as tro-

cas económicas e o controlo de fronteiras era uma constante. Pela sua iconografia, per-

mitem identificar entidades emissoras, proveniências geográficas e impostos pagos. E 

mesmo não tendo datas expressas, podem, por via da heráldica, da sigilografia e da nu-

mismática, ser objeto de datação relativa. 

 

 

5. Origens e contextos dos selos de mercadorias  

 

A utilização dos selos de mercadorias remonta aos primórdios do que se define 

por civilização. Para a compreensão do que é este objeto é necessário voltar às suas ori-

gens, para compreender o seu papel político e económico. Foi entre os povos da Meso-

potâmia que se iniciou a manipulação do barro para o fabrico dos selos.  

Uruk e Susa foram os principais locais onde se encontraram os primeiros selos 

administrativos. Os selos cilíndricos foram inventados pelos Elamitas, tiveram uma for-

te conecção com o desenvolvimento da escrita da época, que quando caiu em desuso, as 

matrizes cilíndricas foram substituídas pelas de matriz plana.  

Quando da escrita pro-elamita foi substituída pela cuneiforme, na época dos 

Sumérios, encontramos o mesmo tipo de gravações na matriz dos selos cilíndricos, e 

usavam uma forma de gravura idêntica em pedra. As pedras usadas poderiam ser a he-

matite, a ametista e a obsidiana. Os selos de matriz cilíndrica estão associados às mer-

cadorias acompanhadas de discos de argila de cavidade, com marcas simbolizando a 

mercadoria e quantidade implicada. 

                                                           
7
 PINTO, Alexandra Xisto – Selos de chumbo alfandegários. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 

2004. Dissertação de Licenciatura em História/Arqueologia. Texto policopiado 
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Os selos têm até uma certa ligação com a religião, mas é na época Acádica que 

essa forma de administração é passada para as funções régias e onde o Estado se com-

plexifica e a economia burocratizada permite a proliferação dos selos
8
. 

Conhecem-se também exemplos da utilização de selos no antigo Egipto, que 

usavam também matrizes cilíndricas e substituíram-nas igualmente pelas matrizes pla-

nas. 

Entre os povos antigos que utilizaram selos de mercadorias merecem nota de 

destaque os Fenícios, grandes comerciantes do Mediterrâneo, para quem era essencial 

um sistema de selagem dos produtos. O Império Romano desenvolveu também sistemas 

de selagem para controlo e certificação dos mais diversos produtos, estabelecendo pro-

cedimentos que se prolongariam muito para além do fim do Império.  

Os selos na Roma antiga estavam associados a ânforas, identificativos dos pro-

prietários, informando as condições das áreas de produção quer de ânforas quer dos 

produtos que estas transportavam.  

Na Idade Média as alfândegas tomam uma série de medidas que permitiam um 

forte combate ao contrabando aduaneiro e que se prolonga pela Idade Moderna através 

das sisas. 

Nos séculos X a XIV as variações de conjuntura, entre momentos de alguma 

acalmia e períodos conturbados pela política e pelas guerras, traduziram-se em fases de 

dinamismo comercial e fases depressivas. Nos finais da Idade Média, com os Desco-

brimentos, as coisas mudaram progressivamente.  

Esta evolução reflecte-se, até, nos próprios selos. Durante os séculos medievais 

foi maioritariamente usado o lacre para a criação de selos. A partir do século XV usa-se 

sobretudo o chumbo para a produção de selos que seriam presos às mercadorias. Com o 

passar do tempo, isto verifica-se com cada vez mais frequência, onde o selo terá de 

manter uma certa fiscalização face à crescente transacção de mercadorias que se fazia 

sentir pelos portos Europeus. Este tipo de selos vai ser a expressão do controlo régio e 

alfandegário até ao século XIX
9
. 

 

 

 

                                                           
8
 PINTO, Alexandra Xisto – Selos de chumbo alfandegários. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 

2004, p. 11 e 12. 
9
 BAUTIER, Robert-Henri – A Economia na Europa Medieval. Lisboa: Editorial Verbo, 1971 
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5.1. Definição de Selo 

 

 Começando por nos questionarmos sobre como deve ser considerado um selo, 

temos várias interpretações para a sua definição. Podemos defini-lo como sendo um 

signo, ou mesmo um objeto, conforme refere Alexandra Xisto. Nas palavras da autora, e 

segundo a documentação por ela estudada, assume ainda caracter distintivo de uma en-

tidade ou objeto, que apresenta uma certa ambiguidade, porque a palavra “selo” tanto 

designa a matriz como o objeto criado por essa matriz. A autora refere ainda que é reve-

lador de autoridade e que constitui uma marca, um sinal, interpretado e reconhecido 

pelos seus contemporâneos devido às suas particularidades. 

 Feitos em chumbo, são um elemento metálico de cor cinzenta escura, podendo 

uns serem leves, outros mais pesados. É possível que tenha sido o barro a primeira ma-

téria prima a ser usada para a produção dos primeiros selos em negativo. No entanto, era 

muito utilizado o chumbo devido a ser maleável e de fácil manipulação, pois funde a 

327º C, e é abundante na natureza, em minerais como a galena e a cerusite
10

.     

 

 

6. As Alfândegas 

 

6.1. O controlo alfandegário 

 

O controlo alfandegário das mercadorias que circulavam em diferentes regiões 

remonta à Antiguidade. A par de Inglaterra e das repúblicas do Norte de Itália, Portugal 

foi um dos primeiros estados europeus a organizar um sistema alfandegário normalizado 

e centralizado, na medida em que tinha a sua posição politica bem definida. Dispunha 

assim de condições para usufruir de uma atitude comercial activa. Remontando à época 

de D. Afonso Henriques, a ideia de alfândega já se fazia sentir em Portugal, mas como 

explicarei mais adiante, essa força de controlo aduaneiro foi crescendo e adoptando re-

gras mais rígidas no exercício de poder em que os selos estariam dispostos para esse 

mesmo objectivo. 

 Em Portugal as alfândegas mais antigas remontam ao século XII, ou até mais 

cedo. Conforme explica F. Salles Lencastre, já se encontravam referências a alfândegas 
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nos forais dos primeiros anos da fundação da monarquia portuguesa. Mas o primeiro 

uso da palavra “alfândega” surge apenas em 1249. Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viter-

bo afirma que a palavra alfândega deriva do árabe “alfandaq”, que seriam hospícios 

públicos ou albergarias, alojamentos para os mercadores, onde estes pagavam tributos 

proporcionais às mercadorias que transportavam.  

Estes tributos eram já realizados por vários povos da península, desde o tempo 

dos gregos e dos romanos por quem eram designados por portoria, posteriormente cha-

mado portagem nos forais portugueses com o único fim fiscal, pela necessidade das 

despesas públicas que deveriam ser atendidas. Os romanos teriam exercido este controlo 

fiscal onde quer que fundassem colónias e foram mais tarde aproveitados pelos reis da 

península, apesar de o controlo ter mudado com o sistema feudal, onde as mercadorias 

ao invés de estarem sujeitas aos tributos de imediato, pagavam por cada entrada num 

senhorio. Tudo terá mudado novamente quando o poder se centralizou na figura do rei. 

 O autor refere ainda que, segundo Suetónio, os portos e as portagens foram 

estabelecidos na Lusitânia talvez pelo imperador Júlio César, e estenderam-se ao tempo 

dos godos e sarracenos e chegaram mais tarde a ser aproveitados pela monarquia portu-

guesa.  

As evidências que o autor expõe, de que havia vários tributos por toda a parte 

como a peagem, a açougagem e a passagem, onde de acordo com as circunstâncias eram 

aplicadas em conformidade, são mais factos de que havia entraves fiscais. Os próprios 

forais procuravam abolir estes tributos por dificultar o comércio e o contacto entre as 

populações.  

O direito romano prevaleceu até ao tempo da monarquia e em Portugal sabe-se 

pelos forais que a dízima era exigida em módulos de portagem, bem como o imposto da 

alfândega
11

. 

 Em finais da Idade Média há um acréscimo e um alargamento de rotas comer-

ciais, e as trocas entre as diferentes regiões da Europa permitem generalizar o uso dos 

selos.  

As alfândegas eram um meio de controlo das transacções comerciais, postos 

aduaneiros que recebiam as mercadorias, chegadas por terra ou por via marítima, e dis-

punham de uma série de funcionários e medidas para esse processo. Eram postos de 

permuta e fiscalização. Dispunham também de efectivos de guarda para vigiar os portos 
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e fazer cumprir a lei. Das alfândegas, as mercadorias vindas dos navios mercantes circu-

lavam para a cidade e fora dela noutras paragens.  

Manuel Moreira refere que, no séc. XVI, a respeito do controlo alfandegário de 

Viana, a alfândega cobrava a sisa e a dízima, que por si só mantinham uma certa dife-

rença. 

 A sisa era feita por oficiais próprios onde se pode salientar o vedor da fazenda 

e o almoxarife. Era assente no porto e mantinha uma ligação entre a coroa e as institui-

ções locais onde trabalham o juiz da alfândega, o escrivão e o porteiro. A lei obrigava 

ao pagamento deste imposto, seguidamente às levadas e atomados 
12

. A sisa admitia que 

tanto os mercadores estrangeiros como os comerciantes de marçaria tivessem a obriga-

ção de pagar a sisa no acto avaliativo das mercadorias.  

Os oficiais da sisa atestavam a liquidação deste imposto selando os panos com 

um selo de chumbo, com a letra S, representativo do imposto com esta letra que retinha 

o significado da sisa, onde se seguia o nome da povoação que iria ser atendida. Quanto 

ao selo de marçaria deveria ter cunhado um M digno da sua representação. Estes selos 

encontravam-se sob guarda dos rendeiros e do escrivão.  

A sisa deveria ser paga no porto de origem, no período de um ano e os panos 

deveriam ser selados e ser-lhes aplicado os respectivos certificados.   

 Este procedimento regimentado mantinha um controlo apertado no que concer-

ne ao imposto que deveria ser aplicado e bem assim, conforme o autor explica, tanto as 

levadas, a que eram chamadas as mercadorias enviadas pelos mercadores em nome pró-

prio para outros lugares, como os atomados, que eram os panos vendidos ou despacha-

dos por gente da terra em nome de mercadores estranhos à jurisdição da «casa da sisa», 

eram igualmente mantidos debaixo de controlo
13

. 

 D. João II estabeleceu «(…) que sejam trazidos os ditos panos à casa da sisa e 

ali lhe seja cortado o sello de cada huma peça deles e que hum requeredor vá com os 

ditos panos até os mether e alojar nos navios (…)»
14

.   

 E desta forma conseguimos perceber que o selo era mais que um meio de fir-

mar a qualidade do produto, era um meio de manter uma certa rigidez face ao que era 

realizado nas alfândegas, não só para controlar as mercadorias mas também os mercado-

res, eram um meio de firmar autoridade nas fronteiras marítimas. 
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Quaisquer fugas ou adiamentos que fossem identificados como fraudulentos ao 

pagamento da sisa procedia-se ao varejo, processo de visita de autoridades da sisa que 

se realizavam três vezes ao ano visando o controlo do mercado e evitando as fugas ao 

fisco.
15

  O varejo era mais uma forma não só de manter o comércio sob a vistoria, mas 

também uma maneira de imprimir a ordem dentro da alfândega.  

Os Regimentos da Alfândega do Porto têm as leis necessárias para o funciona-

mento regulado aduaneiro, tanto que permitem perceber o que devia passar-se nessas 

fronteiras marítimas. No registo das ordens régias que se encontra no site da Torre do 

Tombo, e mesmo os regimentos alfandegários do Porto que estão no Arquivo Histórico 

da Casa do Infante, podemos ler vários capítulos que se dividem numa série de leis para 

este efeito.  

São feitas cumprir as ordens do monarca com as devidas penas para os infrac-

tores. São registadas as tarefas de cada oficial mediante o seu posto, tanto a nível do 

despacho das mercadorias na Alfândega como a respeito da dízima e da sisa dos panos. 

São registados os cuidados a ter na Alfândega do Porto, por cada oficial que se regimen-

te nela, desde o descarregar das mercadorias até à ida à mesa do Juiz da Alfândega, 

mesmo aquelas regras que se devem aplicar às mercadorias vindas das colonias como o 

Brasil, estão todas as ordens bem explicadas nestas duas fontes que primam por manter 

uma projecção alfandegária coesa e apertada.  

À força destas leis, a regra da aplicação do selo após a avaliação das mercado-

rias, após a dízima, permitia que tanto o comércio como os funcionários da Alfândega 

fossem alvo de vistoria e de controlo. Estas são fontes que mostram que tudo e todos 

estariam a ser avaliados.  

 

6.2. A Alfândega e os selos alfandegários 

 

Os selos eram a forma mais directa de acção das alfândegas face à fiscalização 

aduaneira, porque eram um meio de supervisão do que entrava e saia das cidades; além 

de que eram o cunho necessário de garantia da qualidade dos produtos, e bem assim, 

eram aplicados mediante as necessidades portuárias, conforme explicarei mais detalha-

damente. 
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Alfonso de Ceballo-Escalera y Gila explica no seu artigo sobre os selos de pa-

nos de Segóvia, que os selos de chumbo serviam para identificar as peças de pano e que 

datam do tempo dos romanos onde existem testemunhos no museu de Lyon, em França.  

Os selos surgem depois no século V e VI, na região do norte da França e na 

Bélgica, e generalizam-se por toda a Europa por volta do século XV
16

. Os selos tinham 

uma dupla função: a de identificar a origem da mercadoria e a sua qualidade. E depois a 

função de servir de marca face à fiscalização, tanto a nível do ponto em que saia como 

do ponto de chegada. Era assim, o ponto mais importante para o autor pois para ele teria 

sido a causa directa do uso destes materiais e da sua raridade uma vez que eram arran-

cados no destino para posteriormente serem destruídos no acto de pagar a taxa aduanei-

ra.  

Portugal, encontrava-se em 1249 como um lugar privilegiado na Europa por ter 

as fronteiras mais estáveis em relação aos outros reinos. Apresentava um poder real 

mais livre de obstáculos feudais que ainda vigoravam na Europa.  

Oitocentos quilómetros de orla marítima proporcionaram à Coroa condições 

para a cobrança sobre o tráfego internacional, ordenando sobre os mares que tem sobre 

a sua autoridade para seu benefício, com taxas alfandegárias, em que o Estado delineia 

fronteiras e afirma-se efectivamente como poder.
17

 

João Cordeiro Pereira dá-nos a conhecer, que Portugal nos inícios do século 

XVI dispunha já de um aparelho aduaneiro homogéneo, com um funcionamento assegu-

rado por oficiais régios que obedeciam a leis gerais, práticas da fazenda real, e a instru-

mentos legislativos específicos das próprias Alfândegas designadamente para a cobran-

ça da dízima, como observa.  

O autor tece uma certa comparação entre alfândegas nacionais e estrangeiras 

que deve ser digna de nota
18

 na medida em que nos dá um panorama do que era o con-

trolo alfandegário em vários países Europeus como a França e Inglaterra. Refere que os 

seus aparelhos administrativos funcionavam de forma diferente do Português.  

Foca que a Europa só vem a conhecer um certo expansionismo depois de re-

solvidas, em cada região, as condições politicas para uma expansão a nível comercial. 

Põe em evidência a dependência da Alfândega de Vila do Conde face à cidade do Porto 
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ao ser criada por D. João II em 1487 e o seu parco funcionamento, a que a Dra Amélia 

Polonia explica na sua tese sobre a vila que é no reinado de D. João II e até mais tarde 

no ano de 1487, que se dá a criação de um sistema alfandegário régio de formato e es-

trutura consistente nessa vila, e a total autonomia da Alfândega do Porto da qual João 

Cordeiro remonta ao ano de 1498. Nesse ponto explica a autora que 

“Foi um processo de revigoramento mercantil que parece acompanhar o incre-

mento do comércio português do último quartel de Quatrocentos”. 

 Era aos funcionários do Porto que competia fiscalizar tudo o que circulava de-

vido a haver pouco movimento nesta alfândega. Mas vem a ser o incremento do comér-

cio marítimo português, que vem promover uma organização própria a este porto de 

Vila do Conde e com o aval de D. Manuel, veio a ter foral algum tempo depois
19

. 

João Cordeiro Pereira fala que Gama Barros evidencia o facto de que a dízima 

era dentro dos impostos gerais que existiam “…o mais antigo e dos mais considerá-

veis”. Este historiador, a partir do estudo de João Pedro Ribeiro, afirma ainda já serem 

uma herança da romanização
20

. 

 “ … as dízimas, como direitos de portagens(…) que recaiam sobre o comér-

cio marítimo, são muito anteriores à fundação da monarquia…”.  

 

Mas é pelo menos desde o século XIII que o rei de Portugal cobra a dízima so-

bre o comércio externo, inclusive a nível da importação. É, no entanto, no tempo de D. 

João I que as cartas das dízimas passam a ter um certo cariz jurisprudencial, pois foi o 

único rei no princípio do século XV a proclamar essa lei e a vê-la surgir no plano real. 

Diferente dos impostos nacionais, estava inerente ao Rei
21

.  

Estes princípios aduaneiros estarão em funcionamento ainda no seculo XVI, 

onde a dizima, taxa as importações. As exportações são livres de direitos mas obrigadas 

ao lealdamento (verificação e legalização) onde as mercadorias retornavam ao reino 

com o valor igual àquele que foi exportado. O sistema alfandegário é desde logo um 

direito uniforme sobre o que é importado, aparecendo temporariamente tabelas para 

alguns artigos como os têxteis.  

Ainda são explicadas por João Cordeiro as funções de cada oficial das alfânde-

gas - pelo que em primeiro lugar surge obviamente o Juiz da Alfândega, pois é o grau 

mais alto dentro do grupo dos funcionários. Seguidamente o Almoxarife - era o oficial 
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que geria financeiramente a alfândega, era o gestor das contas do espaço; o Escrivão - 

oficial que registava no livro de receita as mercadorias dizimadas e pagamentos, assistia 

à descarga dos navios, passava certificados assinados pelos mestres; o Porteiro - oficial 

mais bem pago, que devido às suas responsabilidades era o detentor das chaves da al-

fândega e que nela devia reter, ou na casa da mesma, as mercadorias despachadas; os 

Requeredores - homens que faziam buscas aos navios antes e depois de serem descarre-

gados.  

Trabalhavam sob as ordens do escrivão e do almoxarife, o Medidor - oficial en-

carregado de medir todas as mercadorias dizimadas, na mesa de despacho onde estavam 

o Almoxarife, o Escrivão e o Juiz, (este último mandava que se fizesse a medição dos 

panos); o Procurador - assistia ao despacho das mercadorias e representava a alfândega 

real quando surgiam diferendos com entidades públicas ou particulares. 

Na altura do despacho das mercadorias, estavam presentes o Juiz, o Almoxarife 

e o Escrivão da sisa dos panos e da marçaria, e quatro homens da alfândega. 

Era a estes quatro homens, funcionários requisitados às semanas ou meses, que 

competia desfazer os volumes dos panos e examinar as embalagens. D. Afonso V auto-

rizou que estes homens tivessem armas. Caso permitissem a saída de mercadorias da 

casa que não estivessem dizimadas e registadas, perdiam o cargo e eram açoitados em 

público
22

. 

 Eram registados em livros próprios as mercadorias dizimadas. Estavam tam-

bém presentes o Selador dos panos, o Medidor e o Procurador. As mercadorias eram 

colocadas na mesa onde estavam estes oficiais, no caso de serem muito pesadas e difí-

ceis de transportar, eram dizimadas no local de descarga pelos oficiais. Os panos impor-

tados eram então selados. 

 Por haver quem dizimasse as peças de pano em conjunto com outros, que logo 

partiam entre eles, determinou-se que no retalho a que cabia um despachante constasse 

um selo para salvaguarda do produto. Mesmo os que seriam para os consignatários, 

eram selados, avaliados e registados no mesmo livro das sisas, onde eram registados os 

outros artigos de panos
23

.  

Os que não eram destinados pelas sisas teriam de ter o selo golpeado pelo 

meio, e o mesmo se dava nos artigos de marçaria, permitindo uma distinção mais preci-

sa para o fim de se saber o que deveria ou não, ser dizimado. 
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Um documento de D. João III comprova isto mesmo
24

. Isto revela que os selos 

eram de facto importantes na hora da transacção e bem assim, eram a forma de fiscali-

zação da época. 

D. Manuel I ordenara que, de 1500 para diante, as mercadorias de marçaria 

fossem alvo de uma única sisa.
25

 Nestas mercadorias eram colocados dois selos, um 

pelo oficial que selava os panos, outro pelo escrivão da sisa da marçaria. 

 Depois era feita a dízima das mercadorias. Paulo Dórdio Gomes refere que, no 

Porto, o imposto da dízima sobre o comércio internacional apareceu depois do século 

XV, como um direito inerente ao rei que desenvolveu uma animosidade especial para se 

defender a si próprio. O controlo da parte da vila próxima do rio onde as embarcações 

acostavam, é determinado para a recepção dos direitos aduaneiros
26

.  

Existe um documento de 1503 que explica que havia o cuidado da entrada de 

mercadorias no tempo de D. Manuel I, na medida em que entravam muitas mercadorias 

com selo falso e que por esse motivo o erário régio encontrava-se em risco. O documen-

to explica que a situação é de alguma urgência e para isso é determinado que se aplique 

nas mercadorias o selo de chumbo nas casas das sisas de cada porto. Assim cada selo de 

chumbo permite que os mercadores possam levar as mercadorias para onde desejarem. 

Esta aplicação permitia que se transportasse com a devida segurança com a força da 

vistoria aplicada na casa da sisa.  

Este documento explica a mudança de matriz e do tipo de metal que seria apli-

cado ao pano em formato de selo como forma de o tornar fidedigno não só a nível naci-

onal mas também na comercialização externa. 

Os panos terão uma escritura realizada pelo escrivão das sisas com a devida 

declaração com o nome do mercador, o nome do pano e sua cor, além do nome de quem 

o transportará. Este documento que ia com a mercadoria tinha a ressalva de, em caso de 

se perderem ou serem vendidos longe das alfândegas, havia uma divisão desta homolo-

gação, onde metade ficaria, suponho, com os oficiais da alfândega.  
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Assim o documento que trata da aplicação da sisa explica que é ordenada a 

aplicação de dois selos, um da alfândega e outro da sisa, na medida em que estas merca-

dorias entrem na alfândega. Se tal não fosse feito seriam aplicadas penas. 

Dos dois selos aplicados nada seria pago. Se por algum motivo naquela comar-

ca houvesse a deslocação de mercadorias a alfândegas de pequena expressão, os merca-

dores seriam obrigados a irem até às alfândegas maiores como a do Porto onde eram 

seladas
27

. 

Estes aspectos afirmam bem o quanto era apertado o regime alfandegário e que 

acima de tudo, o selo podendo ser falso ao entrar com as mercadorias na alfândega, de-

veria ser em chumbo e aplicado como forma de segurança aduaneira. Ainda assim sa-

bemos que só era possível esta segurança, caso se mudasse com alguma frequência a 

matriz do selo, ainda que a mudança de selos de lacre para os de chumbo promovesse a 

dificuldade da aplicação de selos falsos.
28

 Isto seria assim na medida em que, ao ser 

obrigatório o selo de chumbo, os de lacre seriam facilmente detectados, e não seria tão 

fácil a aplicação e o fabrico de selos em chumbo clandestinos. 

 De outras pesquisas efectuadas constatei haver decretos que regiam a selagem, 

no acto do despacho. Os tecidos de lã apisoados, panos, casimiras e semelhantes, que 

não fossem nacionais, quando fossem submetidos ao seu exame seriam exarados no 

bilhete do despacho essa respectiva verificação.  

 O bilhete era enviado com os volumes de mercadorias verificadas. O encarre-

gado da selagem tinha de indicar no bilhete o número do servente remetido à peça de 

pano respectiva, datando e rubricando, e mencionando em seguida nas notas das verifi-

cações os bilhetes remetidos e marcando com uma etiqueta os panos que deviam ser 

selados. 

 Depois deste processo, o encarregado da selagem teria de mencionar num pro-

tocolo, os números dos bilhetes do despacho das mercadorias seladas. Na parte inferior 

deveria escrever a verde - «selei. À reverificação pelo servente nº…», datando e rubri-

cando. Deve ainda registar o número do servente. Retirará uma cópia e enviará todos os 

dias à direcção para ser colada num livro de “carcelas”
29

.  
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  O Regulamento provisório para o serviço de selagem de tecidos, apresenta um 

capítulo com a secção II a respeito do serviço de selagem que explica, em vários artigos, 

como se desenrola em trâmites legais alguns processos de selagem – e pode lêr-se - “na 

apposição de sellos… cuja sellagem tiver sido ordenada.” e continua “na cobrança e 

entrega nos cofres competentes da receita proveniente da sellagem”. 

 Faz também referência à fiscalização por se tornar necessária nas Alfândegas 

entre outros estabelecimentos. Quanto ao serviço deve ser “efectivo e imediato” e será 

feito nos postos e estações de selagem nas devidas áreas de serviço que podem ser per-

manentes ou temporárias. No momento de selagem deviam estar presentes inspectores, 

sub-inspectores e será desempenhado em “Comissão” por fiscais, “escriturários”, chefes 

de selagem, seladores e serventes. Do posto central devem ser destacados seladores, 

para os teares isolados mediante a necessidade do serviço. São os chefes de selagem que 

escolhem o pessoal a ser destacado. 

 O Capitulo II refere, na secção IV de relance a aplicação do selo em tecidos 

entre outros produtos de caris nacional. O Artigo 65º menciona que os postos de sela-

gem são dirigidos pelos chefes de selagem, e na sua ausência pelos subchefes. 

 O Artigo seguinte dedica-se a explanar o que em cada posto deve haver para a 

efectuação da selagem, nomeadamente o número de prensas necessárias e precisas, com 

as quais terminado o serviço diário deveriam ser fechadas. 

 Refere ainda regras de conduta: Uma das chaves deve ficar na posse do chefe 

de posto, outra com o subchefe ou com o selador mais antigo. Nenhum serviço deve ser 

feito com a prensa ou com os cunhos sem a presença do selador. O selador responsável 

pela conservação do aparelho, deve assistir à abertura e fecho da caixa onde são guarda-

dos os utensílios diários.
30

 

Um meio de controlo fiscal alfandegário dos produtos que circulavam dentro e 

fora das cidades, e marca de garantia de onde esses mesmos produtos provinham eram 

sem dúvida os selos. Serviam de marca de visualização fiscal da peça tanto no ponto de 

origem como no de chegada. Procurava-se de alguma forma, manter com eles, a ordem 

nas transacções, apesar das dificuldades que adivinham da agilidade da ilegalidade. 

Havia uma certa conexão da acção dos selos de mercadorias com as alfândegas 

face ao flagelo a que estes também tentavam por cobro; o desenvolvimento do contra-

bando, que já vinha de longe, nunca foi totalmente cessado. A ilegalidade, meio de ac-
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ção de grupos das populações que buscam rasgar fronteiras e regras, vem estudando 

formas de subsistir e a ser estudada pela lei como forma de ser travada.  

Esta forma ilegal de agir funcionava não só nas fronteiras por terra, mas também 

no mar e nos rios. Tinha de existir postos de vigia, comando de funcionários e tropas 

que controlassem esses lugares. Essas eram as premissas em que se processava o con-

trolo do contrabando, fazendo os selos parte desse processo. 

Há registos das sisas e das leis reais face aos panos e aos selos que vinham ho-

mologados a eles desde o ano de 1488. Esses registos prolongam-se para lá dessa data, 

havendo cartas de 1500 até 1508 que referem a importância que tinha a selagem dos 

panos.  

O Repertorio chronologico das leis, pragmáticas, alvarás…
31

 explica que as si-

sas sobre os artigos de “marçaria” e respectivos selos eram aplicadas por carta régia. 

Existem cartas que especificam esta importância e a preocupação em manter o controlo 

dos portos, onde as sisas se manteriam face à selagem dos panos.  

O mesmo Repertório tem registados vários cuidados da parte da coroa face às si-

sas e aos artigos comercializados, aos selos que lhes eram aplicados e sua importância 

enquanto meio promotor de controlo alfandegário, revelando o cuidado dos monarcas 

face também à fiscalização e à circulação de produtos. No fundo são cartas rÉgias que 

aplicam a lei face às Alfândegas e às mercadorias. 

Neste compêndio de cartas régias é clara a verificação que podemos fazer da im-

portância que o monarca via no comércio externo, ou seja, as relações comerciais entre 

Portugal e o estrangeiro.  

Há cartas que regulamentam a importância da selagem dos panos dos ingleses e 

dos flamengos, entre outros, e que permitem sejam avaliadas essas mercadorias de acor-

do com a lei da selagem e da avaliação do registo da sisa dos mesmos.
32

 Lei essa que 

obrigava a que os panos fossem selados antes de saírem ou entrarem na alfândega e 

permitiam a análise mais eficaz por parte de quem fiscalizava. Havia funcionários pre-

parados para ao analisar os selos que entravam na Alfândega os detectarem como falsos 

ou verdadeiros. 

Gama Barros refere que em Portugal em 1489, respectivamente na reformação 

de determinados artigos relativos às sisas dos panos feitos no reino, estes panos encon-
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travam-se obrigados à formalidade do selo. Assim o autor evidencia essa formalidade 

como regra alfandegária com uma lei a cumprir e que implementa uma pena em caso de 

infracção. Seria o pagamento da sisa em dobro do que estava estipulado. Explica ainda 

no capítulo seguinte, que da reformação é evidenciado que mal os panos saiam do “pi-

são” devem ser imediatamente levados à “tabola” das sisas para serem selados pelo re-

cebedor e pelo escrivão pelo seu selo
33

.   

Um documento, que trata de um regimento das sisas de panos de 1522 no Porto, 

apresenta-se bastante elucidativo a respeito da selagem dos panos no século XVI quan-

do especifica que vários selos eram aplicados aos panos no momento de dizimar as mer-

cadorias e da aplicação da sisa.
34

   

Os panos deveriam ser selados segundo uma ordem e não podiam ser tratados 

de outra forma, por ordem do monarca. Assim cada fardo de mercadorias teria mais que 

dois selos, segundo o regimento colocava-se o selo de chumbo alfandegário na merca-

doria pela dízima, e logo a seguir seguir-se-iam outros dois com brevete, mas só depois 

de colocado o selo da sisa.  

Do mesmo modo, os mercadores que comercializarem os seus tecidos terão de 

os levar a selar na casa da sisa, onde é posto o brevete com a devida declaração avaliató-

ria do destino do pano e do tempo em que foi dizimado. Este brevete será assinado pelo 

escrivão ou pelo feitor do monarca, mediante as circunstâncias expressas no documento. 

 Na medida em que os mercadores achassem necessário levar os seus tecidos 

para a casa da sisa para assentar em levada, são-lhes aplicados dois selos de cera além 

dos procedimentos que devem ser aplicados pelo escrivão, como uma escritura onde 

consta o lugar de destino da mercadoria com a devida declaração. Caso a peça não fosse 

inteira era igualmente anotado no livro da sisa pelo devido escrivão. 

Julgo serem estes os pontos fulcrais do documento, porque explicam como 

eram tratados os panos e como eram aplicados os selos dentro da lei que vigorava e a 

ordem aplicada pelo monarca D. João III.  

Cada região europeia tinha a sua tipologia e iconografia de selo, que permitia 

uma identificação mais conclusiva conforme também foca Nora Rodenburg, 
35

  

 A autora evidencia que cada região europeia funcionava com as suas regras e 

os seus controlos. As cidades da Itália e mesmo da Inglaterra tinham as suas mercadori-
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as com as suas identificações nos selos de chumbo que vinham presos a estes fardos de 

panos. Esses selos demonstravam, aos olhos de quem fiscalizava, não só a origem mas 

também se os fardos de panos se mantinham intactos na hora da transacção. 

Estas cidades Europeias mantinham já na época de Quinhentos uma rede aper-

tada alfandegária com as suas directrizes, e a iconografia dos selos era relevante nesse 

processo que mantinha todo um comércio em funcionamento.  

 Nora Rodenburg facilita a percepção de como eram feitos os panos entre os 

séculos XVI e XVIII e também como era importante para cada cidade ter as suas matri-

zes de selos para os produtos que comercializava. 

 

6.3. A importância dos Selos e do ato de Selar    

 

Sabemos que na Europa a metalurgia começa a ter expressão no séc. XV, onde o 

chumbo também tem um acréscimo de exploração, embora o bronze vá ter mais impor-

tância. O chumbo serviria para os espelhos com este material, conforme explica Robert-

Henri Bautier
36

, mas não há duvida que neste tempo o incremento do uso do chumbo 

para os selos começa a ampliar-se. 

Não há dados concretos acerca da técnica de selar, mas na sigilografia podemos 

ter uma descrição sobre como eram feitos os selos de chumbo. Ainda assim podemos ter 

em conta a informação que nos pode ofertar o Dicionário Ilustrado da Lello, que expli-

ca assim o significado do acto de selar: “Selar – v.t. (latim – sigilare). Aplicar um sinete 

em: pôr um selo em; (…) Cerrar, fechar: (…) confirmar: (…)”
37

.  

O significado de selo projecta a ideia do uso restrito de indivíduos, e assim tem a 

importância de encerrar em segredo o que guarda ou transporta. 

Também o Dicionário Jurídico de Maria Chaves de Mello, de 2008, define deste 

modo o selo: “um timbre, lacre ou outro sinal particular aposto num documento ou produto, 

pequena estampa que se cola em alguma coisa, para comprovar o pagamento de uma taxa”
38

. 

O que promove e confirma a acção do selo na perspectiva desde o momento 

mais remoto em que surgiu. O selo era uma espécie de documento que lacrava a merca-

doria que deveria ser mantido encerrado até que chegasse à alfândega. 
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No entanto selar implicava o uso de uma tenaz com duas matrizes contrapostas 

gravadas em osso onde colocavam-se os discos ou bolas de chumbo, sendo cunhados 

com a ajuda de cunho e martelo
39

. 

Num documento, que Alexandra Xisto cita, está explicado que era entregue ao 

selador (o funcionário que criava os selos) um vazador com três orifícios, uma colher 

pequena em ferro e uma caldeira do mesmo material onde é derretido o chumbo, e um 

fogareiro grande de cobre de dezoito arrateis. Também lhe é dado duas tesouras de elos 

grandes para cortar os pernos dos selos, e um cepo de pau com dois parafusos onde é 

encaixado o selo. Era-lhe entregue ainda um tacho de cobre para derreter a cera dos se-

los
40

. 

 A existência de aparas de chumbo guardadas na Casa do Infante, levanta a hipó-

tese de haver moldes em pedra para o fabrico dos selos. Era usado também o “vazador” 

como utensílio, que faria transbordar o chumbo líquido da caldeira ao molde. Após o 

fabrico do selo, este era aplicado à tira que pendia dos panos ou fardos, muitas vezes a 

quente. A própria Alfândega tinha uma casa onde fabricavam selos, por moldes ou por 

cunhagem; era um espaço onde os seladores, funcionários da casa do selo, fabricavam 

os selos com estes métodos (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já Ceballos-Escalera y Gila afirma (a respeito dos selos de Segóvia), que os se-

los eram fabricados pelo método de fundição em molde e aplicavam-se por precursão a 

quente sobre as peças de pano, ou simplesmente por fundição junto com as tiras isoladas 
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 PINTO, Alexandra Xisto – Selos de chumbo alfandegários… p. 17 a 20. 
40

 PINTO, Alexandra Xisto, idem, pag. Documental 84. 

Fig. 1 – Fornos da “Casa do Selo”, nos espa-

ços da Alfândega da 2ª metade do século 

XVII (foto DMAH/CMP) 
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Fig. 2 - Representação esquemática das  

partes que constituem o selo Português 

Fonte: PINTO, Alexandra Xisto – Selos de 

chumbo alfandegários; p. 20 

 

dos panos, onde deveriam ficar presos. Estes modelos de selos que existiam eram na sua 

maioria de forma circular unifacial, com 4 a 6 cm de diâmetro.
41

  

Conforme explica a carta régia de 18 de Junho de 1488 dos Artigos das “siza dos 

pannos”; “... em que fe trata dos fellos, que fe porão nos retalhos dos pannos, que os 

Mercadores entre fi partem, e nos pannos que mandão tingir…”
42

, podemos perceber 

que os selos encontravam-se presos a tiras de pano que estavam salientes. 

Alexandra Xisto definiria dois processos de fixação dos selos aos panos, pondo 

reservas em relação a uma terceira tipologia na medida em que não há conhecimento da 

existência de bibliografia referente à sua finalidade. Porém a observação que fiz aos 

selos com as fontes que analisei na Casa do Infante, entre outras, que compreendem a 

existência de vários discos e rebites, consegui identificar quatro tipologias. 

De acordo com Alexandra Xisto o selo pode ser dividido em várias partes (Fig. 

2), como também pude observar: 

 A face ou a superfície é parte essencial, onde é possível fazer-se impressão, que 

se encontra dividida num campo, num espaço central que contém um ícone. O fundo do 

campo pode ser liso ou coberto com ornamentação, que pode ter caracter geométrico, 

reticulado, estriado ou vegetalista. A legenda, no interior da orla, desenvolve-se da di-

reita para a esquerda, podendo eventualmente encontrar-se no campo do selo. A orla, 

parte do selo que se estende do limite da face até ao início do campo, aparecerá ou não 

delimitada com pontos ou linha circular. 
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É bem elucidativo a respeito da posição dos selos nas mercadorias que apresen-

tavam quatro tipologias no factor de homologação (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A primeira tipologia define-se por dois discos unidos que encaixam numa ponta 

solta do tecido através de pressão. 

A segunda tipologia também constituída por dois discos por uma banda, onde 

um dos discos tem um orifício ou vários onde corresponderá os devidos rebites do disco 

oposto, que ao selar a peça tinham este encaixe
43

.  

A terceira tipologia corresponde a um só disco compacto, perfurado lateralmen-

te, na horizontal, poderia ter duas ou mais saídas onde levaria uma ligação em couro ou 

corda, que unia o selo ao tecido.  

Eu definiria uma quarta tipologia nos selos da Casa do Infante. Há selos que se 

prendem normalmente como os da segunda tipologia mas que contêm quatro discos, 

sendo que os últimos dois se selam por rebite. 

Evidenciarei os que são desta tipologia mais à frente, pelo que estarão no respec-

tivo capítulo. 

Nora Rodenburg explica que nos selos de panos há quatro tipologias: os “Lip 

Seals”, que defino como sendo a primeira tipologia, e que serão do século XV; os 

“Rivet seals”, que defino como sendo a segunda tipologia, que existiram em Inglaterra, 

em França e nos Países Baixos no século XVI; os “ Tubular seals”, que segundo a auto-
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Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Fig. 3 - Tipologias de selos representadas na Casa do Infante 
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ra serão originários da Alemanha; e um quarto tipo que eu defino como a terceira tipo-

logia, mas que a autora não tece uma definição
44

.     

Já Geoffrey Egan, a respeito das escavações em Londres, evidencia três tipologi-

as correntes para os selos lá encontrados: os “single-lobed”, que são selos de dois discos 

unidos por perno; os “two-lobed”, onde um dos discos tem uma língua ou rebite que 

passa o orifício do outro selo, e que se divide em duas metades, sendo de seguida apli-

cada a impressão; e os “four-lobed”, idênticos aos anteriores, mas com mais dois discos 

entre os que são cunhados. 

Egan evidencia a importância dos “two-lobed” e dos “four-lobed” porque como 

é evidente estes contêm mais informação, tendo dois ou quatro discos. Possuem mais 

espaço para mais cunhos
45

 e podem informar mais detalhadamente a origem dos tecidos, 

sem ser preciso colocar quatro selos nos fardos.  

Datados do século XVII, os “four-lobed” normalmente são originários da Ingla-

terra e estendem-se pelo século XVIII. Normalmente contêm as marcas necessárias 

identificativas, iconografia que caracterizará as peças de pano.  

Mas no ensaio de François Debruyne e J. Paul Carlote
46

 temos uma perspectiva 

diferente da tipologia dos selos. O primeiro tipo são os selos tipo bandeja – “sceaux des 

plombs à plateau” – constituídos por dois discos presos por uma banda ou perno. Um 

dos discos leva um ou dois furos, e o outro um ou dois “pinos” salientes que passam 

dentro do orifício da dobra sobre o tecido, e que são esmagados sendo então cunhado o 

selo. É a razão do aparecimento das marcas no reverso dos tecidos. Assim entendo que 

nestes selos, os pinos não são percebidos como rebites por não ficarem presos ao disco 

seguinte. 

O segundo tipo são os selos de chumbo arrebitados – “sceaux des plombs à 

rivet” – que se encontram frequentemente durante o século XVII e XVIII,  sendo que  

os selos de chumbo com rebites compreendem-se em duas partes. Na primeira o rebite é 

preso ao tecido, o outro disco comporta um brasão e outra medição ou indicação. Os 

selos foram substituídos durante o século XVII pelos selos em túnel, por serem mais 

práticos e poderem ser presos a uma maior gama de mercadorias. São encontrados na 
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colecção de SEB e de MEREAU. Assim entendo que nestes selos, é compreendido o 

rebite, porque é feito de forma a ficar preso ao segundo disco. 

O terceiro tipo são os selos em túnel – “sceaux des plumbs à tunnel”. Nesta ter-

ceira forma de placa em branco, é perfurado por um ou dois orifícios duplos, ou em 

«Y»
47

.    

Existem ainda outras tipologias, que vêm referidas não só on-line mas também 

no livro de Geoffrey Egan, ainda que não tenham sido identificadas nos selos da Casa 

do Infante. Sendo de especial destaque os selos de três ou quatro discos com rebites que 

os ligavam numa certa conformidade com as mercadorias. 

A matriz era um cunho que especializava os selos, na medida em que lhes dava 

uma iconografia base característica, que representava a origem das mercadorias e a sua 

qualidade. 

Ao procurar paralelos para os selos portugueses, sobretudo na heráldica e na 

numismática, percebi que consoante mudavam as dinastias e consequentemente a ban-

deira e a moeda, também mudavam as iconografias dos selos. Compreende-se estas alte-

rações ao procurar paralelos dos selos em alguns livros de numismática, e observar que 

muitos deles têm iconografia muito semelhante, se não idêntica, às moedas cunhadas ao 

longo do tempo
48

.  

Podemos observar nos selos do tempo de D. Manuel I e os seguintes, do tempo 

de D. João III, um exemplo entre vários que comprovam que os selos mudavam relati-

vamente à sua iconografia. Alguns selos têm a esfera armilar, empresa pessoal de D. 

Manuel I, que viria mais tarde a ser adoptado na bandeira nacional, a partir da carta ré-

gia de D. João VI
49

. Este símbolo está associado à expansão portuguesa e surge nas 

mercadorias transaccionadas no Império.  

Existem selos que exibem o escudo português no anverso e a esfera armilar no 

reverso, o que demonstra a importância destes símbolos.  

 A partir dos paralelos estabelecidos entre selos, encontrei alguns que eram pas-

siveis de comparação com a numária do tempo de D. Manuel I e mesmo de D. Sebasti-

ão. 
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É possível observar que os selos terão seguido a mudança de tipologia por von-

tade dos monarcas. Faz todo sentido porque a intenção do selo é também referenciar a 

autenticidade dos produtos de um reino e das suas cidades. Já deveria ainda surgir nos 

selos, de onde provinham as mercadorias de panos, dai que até a legenda dos selos iden-

tificasse a terra específica de onde era originário o produto
50

. 

Nora Maria Rodenburg afirma que na Europa do século XV, o objectivo princi-

pal da selagem era a indicação das diferentes características das peças de roupa, das 

suas dimensões, cor e qualidade entre outras. Era, portanto, um meio de controlo de 

qualidade. E, a respeito das manufacturas, eram uma garantia para o comprador mostrar 

a genuinidade das mercadorias.  

“The main purpose of sealing … to the control of quality and on the manufac-

turers, the seal was a guarantee for the buyer to show that the quality of the cloth was 

bona fide.”
51

. 

 

 Isto explica que o factor qualidade era atribuído pelos selos aos panos ou a 

quaisquer outras mercadorias naquela altura. A autora refere ainda que os mais antigos 

selos de chumbo identificados até à data no noroeste europeu são originários da Holan-

da, e foram encontrados nessa região. Um deles, datado de 1275, associado à cidade de 

Leiden, revela que esta cidade teria sido a primeira cidade na Europa medieval a fabri-

car selos de chumbo.  

Na Europa, os selos datam do século XIII e é notória a sua raridade. Na medida 

em que a produção de panos era baixa, e não existiam muitas cidades especializadas na 

produção de roupas para um grande mercado, não havia necessidade de selar. 

 É Geoffrey Egan quem fala que nos inícios houve a possibilidade de os selos se-

rem de cera mais do que em chumbo. Já em Inglaterra, a autora Nora Rodenburg afirma 

que ambos os tipos de selos foram usados por volta do século XV, embora a cera mais 

robusta e pesada seja banida depois, já no século seguinte. O que pode ter causado a 

mudança terá sido o facto de a produção de panos ter aumentado e bem assim o seu va-

lor e qualidade, pelo que o selo de cera não bastava para manter uma ordem aduaneira 

em condições, devido à sua fragilidade
52

. 

Na Holanda não foram usados selos de cera logo de imediato e a sua utilização 

não foi considerada para este controlo de qualidade. Mas a partir do século XVI o con-
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trole de qualidade da roupa cresce enormemente e com ele surgem regulamentos inter-

mináveis que resultaram no uso mais frequente de selos em chumbo.  

Egan menciona que nesta época uma peça de roupa tinha cerca de meia dúzia de 

selos. É então notório que os fardos de roupas levavam mais que um selo, pelo motivo 

das várias fases de produção dos tecidos conforme enumera a autora Nora Rodenburg - 

o alongamento, o enchimento, o tosquiamento, a pesagem e o tingimento das peças. 

Egan refere a minuciosa selagem na roupa comunitária alemã e inglesa, o que 

indica que era costume o transporte de mercadorias de um lado para outro através do 

Mar do Norte.  

A influência do peso do chumbo no valor final da transacção explica a remoção 

prévia dos primeiros selos antes da colocação de um novo selo à roupa, depreendendo-

se que a colocação desse novo selo implicava a existência dos anteriores, que eram re-

movidos.  

Nora Rodenburg refere ainda que o selo retirado era reutilizado após ser derreti-

do. Tudo isto dá um panorama de uma Europa controladora das suas fronteiras maríti-

mas, num olhar atento face às transacções e ao comércio
53

.   

 Segundo explica Egan, dentro dos selos medievais encontrados, muitos foram 

golpeados no meio, mas algumas matrizes que são plenamente legíveis são também 

conhecidas. Com excepção de alguns selos londrinos, usados na época do reinado de 

Isabel I, todos eles optam pelas legendas com letras «Lombardas». Alguns desses selos 

conseguem ser datados com precisão. Segundo Geoffrey Egan, muitas das legendas são 

versões abreviadas de “sigillum uinagli / subsidi pannorum venalium in...”, que traduz 

para “tecidos subsidiados para negociação em…”
54

. 

Referindo ainda Nora Rodenburg, esta autora dá-nos a conhecer que nem todas 

as peças de roupa tinham a mesma quantidade de selos de chumbo. Só para termos uma 

luz do que é espectável que tenha acontecido pela Europa em relação à quantidade de 

selos que levava a roupa, Nora Rodenburg especifica que os panos deveriam levar os 

selos da origem de fabrico.  

A autora refere Phostumus onde podemos perceber que das diferentes regula-

mentações de 1406, terá reconstruido um certo estudo seguido pela cidade de Leiden. 

Este autor afirma que apenas a roupa de grande qualidade receberia um selo grande, 
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juntamente com selos pequenos. As outras lãs apenas teriam três selos e as de baixa 

categoria, teriam somente dois selos. 

O que dá a percepção que as peças de grande qualidade teriam mais selos que as 

de menor qualidade. Os selos eram recolocados dependendo das circunstâncias e das 

condições, mediante as várias fazes de tratamento dos tecidos
55

.   

Nora Rodenburg refere que, por cada tratamento aplicado ao tecido, devia cons-

tar no fardo o selo da fábrica e do processo. Assim se tivermos em conta que os tecidos 

levavam várias fases de tratamento, podemos perceber que cada peça levaria pelo me-

nos mais de três selos. Nora Rodenburg foca essas várias fases:  

“In accordance to the different stages of control (fulling, washing, napping, 

etc.) interim seals could be given to cloth, which Eberstadt calls ―between-seals‖ 

(Zwischenstempelungen).”
56

. 

Assim podemos compreender que os selos presentes em cada peça confirmavam 

a origem e a qualidade de cada processo porque passavam as peças de pano, bem como 

da cidade de onde provinham.  

Um comprador poderia ver a origem das roupas que comprava a partir do selo 

que tinha uma marca da fábrica, mas estes selos tinham outras indicações no que diz 

respeito à própria roupa. Todo o centro de produção tinha as suas próprias regulamenta-

ções no que concerne ao comprimento e largura das peças
57

.  

Daí que o selo tivesse então um carácter informativo que assegurava, a quem 

comercializava, a devida importância das peças de pano. Assim, de forma legal, os pa-

nos circulavam fora e dentro das cidades com relativa facilidade devido a todo este con-

trolo. 

 

7. A Alfândega do Porto e as escavações arqueológicas da Casa do Infante 

 

O velho burgo portuense, que terá tido o seu desenvolvimento na Roma antiga, 

denominando-se Cale, era um entreposto comercial
58

. Continuou a ser um centro marí-

timo de comércio durante a Idade Média e constituía uma importante cidade no reino de 
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Portugal, estruturado em dois importantes polos urbanos: a parte alta, sede episcopal; e 

a parte baixa, junto do rio Douro, de posse régia.  

Houve um certo conflito entre o rei e o bispo do Porto. O bispado controlou o 

burgo do Porto durante os séculos XII e XIII mas o comércio decaiu muito e isso foi o 

factor do conflito. Ambas as partes queriam fazer uso do rio. O Porto era a fonte de ser-

viços da coroa, era um centro de afirmação de poder e estratégia. A regulamentação do 

Porto começou exactamente com D. João I em 1385, com a primeira referência para a 

cunhagem de moeda na cidade. Este rei terá permitido que se produzisse uma certa or-

ganização
59

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Porto foi o epicentro do conflito e foi cenário de laicização do burgo e do seu 

desenvolvimento como centro cosmopolita e de expressão internacional. A configuração 

do burgo esta ligada à actividade de serviços real, do século XIV ao XIX, mantendo-se 

em funcionamento a velha Alfândega e a Casa do Infante, entre outros serviços como a 

Casa da Moeda e a Contadoria da Fazenda.  
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Fig. 4 – Fachada atual da Casa do Infante, Porto 

(foto DMAH/CMP) 
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Além disso também se situavam luxuosos aposentos de oficiais régios onde esti-

veram instalados D. João I e D. Filipa de Lencastre, por ocasião do nascimento do In-

fante D. Henrique.  

Factores inerentes e determinantes foram as relações externas, o enriquecimento 

da burguesia, entre outros factores como uma cíclica renovação urbana, mesmo a nível 

cultural, são a projecção de que a Casa do Infante foi o mais importante núcleo dinami-

zador e projector de progresso do burgo
60

. 

A primitiva Alfândega da cidade do Porto situava-se no que é hoje a “Casa do 

Infante” (Figuras 4 e 5), nome que deriva da tradição de ali ter sido o lugar em que nas-

ceu em 1394 o Infante D. Henrique, o impulsionador dos Descobrimentos Portugueses e 

por isso com o cognome de “o Navegador”
61

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As origens desta “alfândega velha” remontam a 1325, ano em que, por ordem do 

rei D. Afonso IV, se iniciou a construção do seu “almazém”, num processo marcado 

aliás por alguma conflitualidade com o bispo do Porto, até aí detentor em exclusivo dos 

direitos fiscais da cidade
62

. Na verdade, a instalação de uma alfândega régia no Porto, a 
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Fig. 5 – Localização da Alfândega (destacada) na maquete da cidade do 

Porto no ano de 1500 (foto DMAH/CMP) 
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que se seguiriam uma Casa da Moeda, menos de meio século depois, e outros serviços, 

insere-se num quadro de clara afirmação do poder real na cidade, levando a que no 

complexo da actual Casa do Infante se desenvolvesse um verdadeiro “centro de serviços 

da Coroa”, na designação de Manuel Real
63

.  

O espaço ocupado pela Alfândega quatrocentista era constituído por duas torres 

unidas por um pátio central (Fig. 6) e vários compartimentos onde foram encontrados, 

entre outros achados, vários vestígios da época romana
64

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No século XVII a Alfândega e a Casa da Moeda sofreram alterações, sendo a 

Casa da Moeda medieval parcialmente destruída. A Alfândega continuou a funcionar 

aqui até ao século XIX, sendo então transferida para Miragaia. A Casa do Infante foi 

ainda utilizada como armazém de mercadorias e classificada como Monumento Nacio-

nal em 1924
65

. A respeito disto é bem elucidativo o facto de haver no Arquivo Histórico 

da Casa do Infante selos em alumínio. 

A necessidade de realizar obras de melhoramento e ampliação das instalações 

do Arquivo Histórico Municipal levou a que nos começos da década de 1990 se imple-

mentasse um programa de salvaguarda e pesquisa arqueológica, com o objectivo de 
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Fig. 6 - Reconstituição do edifício 

primitivo da Alfândega no século XIV 

(foto DMAH/CMP) 
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evitar que o projecto arquitectónico afectasse negativamente os vestígios arqueológicos 

que se presumia ali existirem e, simultaneamente, recolher informação sobre a história 

do edifício e das funções que desenvolveu ao longo da história
66

. 

Paulo Dórdio Gomes refere que, na Casa da Moeda e na Alfândega, foram fei-

tas intervenções arqueológicas depois de 1991, o que levou à identificação de uma ocu-

pação longa e bem preservada, desde a época romana até aos dias de hoje.  

E refere ainda que, desta acção arqueológica, resultou a descoberta, nesta zona 

muito perto do rio, de níveis datados da Antiguidade Tardia com o alinhamento das 

construções com orientação diferente das da época medieval, o que permitiu a definição 

de uma casa grande com muitos pavimentos em mosaico policromático, que constituí-

ram um significativo contributo para o conhecimento da origem e da evolução da vila. 

Além de outros achados constam também os selos da alfândega que constitui importante 

indicador de fluxo comercial que a cidade do Porto teve ao longo de vários séculos
67

.  

 A Casa do Infante teve intervenções arquitectónicas até à década de 1991, com 

recuperações várias desde 1960. Em 1981 teve ali lugar um projecto que visava trans-

formar o antigo gabinete histórico da cidade por forma a ter as condições necessárias 

para o arquivo municipal, museu e um posto de turismo, sendo capaz de estruturalmente 

possibilitar ser um lugar aprazível e de desenvolvimento cultural
68

.  

 

 

8. Os selos de mercadorias da Casa do Infante 

 

O conjunto de selos recolhidos nas escavações arqueológicas da Casa do Infante 

totaliza 116 exemplares englobando os selos que foi possível identificar minimamente 

em termos de proveniência (72 selos, 62,1%) e as 44 unidades (37,9%) consideradas 

como incaracterísticas. Há mais selos estrangeiros do que portugueses dentro dos carac-

terizados na Casa do Infante. Enquanto os portugueses são 26 (36,1% do total de ocor-
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rências), os estrangeiros que têm uma iconografia que resistiu ao tempo e que é visível 

correspondem a 46 exemplares e 63,9% do conjunto total (Quadro 1; Tabela I). 

Sendo o chumbo a matéria-prima base em que foram fabricados estes selos, en-

contrámos cinco selos estrangeiros, mais modernos, fabricados em alumínio. Uma aná-

lise metrológica revelou significativas diferenças entre o peso e as dimensões dos dife-

rentes exemplares, que todavia temos de considerar normais face aos igualmente muito 

diversos estados de conservação e desgaste. No que respeita ao peso registámos uma 

média aritmética
69

 de 6,7 g (δ 3,5) para o conjunto de selos estrangeiros (não se justifi-

cando o cálculo por países ou alfândegas atendendo ao reduzido número de exempla-

res), com 3,8 g (δ 3,5) para os estrangeiros indeterminados, enquanto o peso médio dos 

portugueses atinge os 9.0 g (δ 3,5), de novo se notando o diferencial resultante do esta-

do de conservação das peças, como aliás pode ver-se pelos significativos valores dos 

desvio-padrão das médias apresentadas. Não obstante, parte desta variabilidade explica-

se também pela diferente espessura e outras dimensões de uma parte dos selos. Entre os 

selos melhor conservados, os diâmetros dos melhores conservados variam entre os 10 e 

os 25 mm nos portugueses e entre os 10 e os 22 mm nas peças estrangeiras, optando-se 

por registar as medidas máximas naqueles que se acham muito deformados pelo uso, 

pelas condições em que foram retirados das mercadorias ou até por terem já estado su-

jeitos ao processo normal de reutilização pela refundição do chumbo (Tabela I). 

Origem/alfândega Nº % 

Portugal – Bragança 5 19,2 

Portugal – Lisboa 1 3,8 

Portugal – Porto 9 34,6 

Portugal - Indeterm. 11 42,3 

Total selos portugueses 26 100,0 

Alemanha – Augsburg 6 12,8 

Dinamarca 5 10,6 

França -  1 2,1 

Holanda – Haarlem 2 4,3 

Holanda -  1 2,1 

Inglaterra – Essex 2 4,3 

Inglaterra -  2 4,3 

Estrangeiros - Indeterm. 28 59,6 

Total selos estrangeiros 46 100,0 

Selos incaracterísticos 44 37,6 

Total selos 116   
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Quadro 1 

Proveniência dos selos de alfândega da 

Casa do Infante 
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Com referência à tipologia dos selos – que já discutimos no ponto 5 –, a maioria 

dos exemplares varia entre os Tipos 1 e 2, havendo alguns atribuídos ao Tipo 3, e oito 

do Tipo 4 (Tabela I).  

O tipo 1, correspondente a um selo constituído por dois discos com perno para 

encaixe no pano ou nos fardos é tão frequente quanto o tipo 2. Nesta tipologia, o selo 

tem dois discos unidos por rebite, em que um dos discos recebe o segundo através de 

um orifício. O tipo 3, mais escassamente representado, respeita aos selos perfurados 

pelo interior que levariam uma ligação ao pano; por fim o tipo 4 refere-se aos selos de 

quatro discos que, unidos pelo rebite do último selo, ficariam presos ao pano. 

As questões cronológicas serão discutidas nos subcapítulos seguintes, podendo 

sintetizar-se entretanto que a cronologia global dos selos da Casa do Infante varia entre 

o século XVI (podendo talvez apontar-se um selo ainda de finais do século XV), o sécu-

lo XVII (datando do período entre 1501 e 1700 a larga maioria das peças) e o século 

XVIII ou começos da centúria seguinte. Os cinco exemplares mais tardios feitos em 

alumínio serão já do século XX. Também o contexto arqueológico de origem dos selos 

da Casa do Infante será objeto de atenção em subcapítulo próprio. 

Outros selos estão marcados de um busto, e outros com ícones que os caracteri-

zam como estrangeiros na medida em que é de fácil percepção vários números, bem 

como o símbolo de uma serpente. 

 De selo para selo existem várias tipologias, mas nem todos de fácil ligação de 

paralelismo, pelo que há muitas peças que não estão identificadas. 

Esta mudança de tipologia de peça para peça acontece, embora haja alguns que 

tenham uma certa iconografia semelhante. No entanto os estrangeiros estão mais deta-

lhadamente datados que os Portugueses, segundo evidencia Egan
70

 a nível não só da 

tipologia como também a nível dos reinados em que estão representados.  

Apresentam-se de seguida os traços essenciais dos selos caracterizados como 

portugueses ou estrangeiros, conforme descritos nas Tabelas I e II e na Base de Dados 

digital que constitui o volume 2 da presente dissertação.  
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8.1. Os selos portugueses  

 

Os selos portugueses tratados neste estudo são de expressão variada e com ico-

nografia que os caracteriza ao longo do tempo. Apesar disso não foram encontradas 

datas precisas para as peças em questão.  

Entre os 26 selos classificados como provenientes de alfândegas portuguesas en-

contrámos nove atribuíveis ao Porto, um a Lisboa e cinco a Bragança, não podendo de-

terminar-se a origem precisa de outros 16 exemplares com iconografia que os caracteri-

za como nacionais (Quadro 1; Tabelas I e II). 

Uma parte muito significativa dos selos portugueses exibe como motivos princi-

pais a esfera armilar ou o escudo português, o que me levou a abordar a sua caracteriza-

ção e tentativa de datação através das regras da heráldica, para o que recorri especial-

mente ao estudo de Armando de Matos Evolução Histórica das Armas Nacionais Por-

tuguesas
71

. 

Na verdade, os símbolos que mais são encontrados entre os selos portugueses 

das escavações da Casa do Infante são o escudo real com ou sem a bordadura, os escu-

detes e os besantes. Surge também em alguns deles a coroa e o coronel e alguns motivos 

significativos no interior do escudo. Outros ainda, mostram a bordadura com os respec-

tivos castelos e uma coroa no topo. Estes selos têm os respectivos escudetes e vestígios 

de besantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, tanto na heráldica como nos selos é importante a definição de cada sím-

bolo. Referirei, de seguida, os símbolos mais significativos que surgem nos selos portu-

gueses, pois nem todos os símbolos da Heráldica surgiam neles. Alguns selos estão em 
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Figuras 7 e 8 - Conjunto de selos portugueses com armas nacionais. O selo 566/9 é de Bragança e o 

selo 644/35 do Porto. 
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bom estado de conservação; outros, apesar do desgaste, ainda têm percetíveis os seus 

símbolos.  

A bordadura ou orla, que acompanha o escudo real português, é a zona onde, 

desde Afonso III, se figuram os castelos. Efetivamente, foi com D. Afonso III que se 

deu a primeira grande alteração ao brasão de armas do reino, passando a contemplar a 

bordadura carregada de castelos. Conforme explica A. de Matos, o uso da bordadura 

servia para diferenciar as armas reais das armas dos filhos segundos: “…o bolonhês era 

filho segundo de D. Afonso II. O primogénito era D. Sancho II, que (…) deixou o trono 

(…) nas suas armas reais acrescentou a bordadura vermelha com os castelos de oiro, 

pela razão de sua mãe princesa de Castela”
72

. Com D. Sebastião o número de castelos 

passará a ser sete. 

 Os escudetes, peças que compunham o campo central do brasão, podiam variar 

na sua disposição. Estes escudetes apresentavam-se carregados por besantes, simboli-

zando, segundo Armando de Mattos, o direito soberano de cunhar moeda. Continua A. 

de Mattos a explicar que o uso dos besantes generalizou-se em França e em outros paí-

ses que contribuíram para as cruzadas, como alusão ao nome de Bizâncio, que então se 

dava a Constantinopla
73

.  

O coronel era o aro com florões e pérolas que se encontra acima do elmo na he-

ráldica, mas que nos selos surge logo a seguir ao escudo real. A coroa, por fim, não era 

mais que o coronel fechado em diademas de pérolas
74

. 

Como pode verificar-se pela Base de Dados que integra os anexos do presente 

trabalho, há catorze selos com o escudo de armas português, dentro dos quais se pode 

encontrar paralelos com a heráldica portuguesa
75

. Nestes selos é possível observar os 

escudos com os respectivos castelos nas bordaduras e os besantes nos escudetes. 

Há outros oito selos portugueses que constam da mesma base de dados e onde se 

pode ver a esfera armilar. Alguns deles estão bastante desgastados, mas apesar disso é 

possível perceber a sua iconografia. Trata-se dos selos identificados com os números 

644/21; 644/35; 649/5; 657/2; 668/17; 1003/30; 1003/31; 1149/48 e o 8538/9. O selo 

1003/31 tem o escudo de armas português no reverso e a esfera armilar no anverso, sen-

do o único em que é possível observar os dois ícones com nitidez na mesma peça. 
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Entre os selos que exibem uma iconografia diferente merecem destaque os selos  

501/40 e 549/15 (cujas particularidades refiro mais à frente). O selo 549/4, apesar de 

estar classificado como sendo do Porto, não tem referências heráldicas a destacar. 

É natural que em Portugal, tal como sucedeu um pouco por toda a Europa, a ti-

pologia dos selos mudasse ao longo dos tempos, mas não há dados concretos que de-

monstrem a cronologia precisa dessa mudança. Supõem-se que os selos variassem não 

só em função das diferentes alfândegas como também segundo os reinados, atestando o 

domínio régio, pela via fiscal, sobre as trocas comerciais. Por outro lado, para reforçar o 

valor dos selos em circulação, mudava-se a matriz com que eram fabricados com algu-

ma regularidade, o que era também uma das formas de combater as falsificações. 

A identificação das alfândegas onde foram cunhados e apostos alguns dos selos 

portugueses foi feita pelas inscrições patentes nos próprios selos. Os selos de Bragança 

são cinco com a U.E. e respectivo número são todos referenciados pela tipologia do tipo 

3 devido às suas características. 

No selo 566/9 pode ver-se, no anverso, o escudo real português coroado com 

cercadura ponteada. No reverso, a inscrição 1767 e a legenda “BRAGANÇA". Neste 

aspeto, ele é diferente dos outros, só comparável ao 1060/27, porque apresenta as letras 

"SL" no campo central.  

No selo 600/2 o anverso ostenta o escudo português com a coroa aberta e as qui-

nas. No reverso contém a legenda "BRAGA" seguida das letras "ÇA" e as letras "M I" 

no centro.  

Fig. 9 – Selo 1003/31, 

anverso e reverso 
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No selo 1003/26 o anverso apresenta o escudo real português cortado ao meio. O 

reverso encontra-se a inscrição "M L" no centro e a legenda "...RAGAN...". 

No selo 1060/25 o anverso apresenta o escudo real português, no reverso está 

inscrito no centro as letras "M L" e na legenda a inscrição "+BRAGANÇA". 

Finalmente o selo 1060/27 apresenta, no anverso, o brasão real português com a 

coroa e, no reverso, a inscrição "S L" no centro e na legenda "BRAGANÇA 167". 

Todos estes cinco selos são do Tipo 3: selos de forma circular, perfurados pelo 

interior, com ligação que os unia ao pano.  

No que respeita aos selos do Porto, eles são nove: 

O selo 199/22
76

, tem no anverso o escudo português e, no reverso, a legenda 

PORTO com a esfera armilar ao centro. 

Os selos do tipo 1 são os 501/40; 644/21; 644/35; 657/2; 1149/48 e 8538/9.  

O de tipo 2 é o selo 549/4.  

Finalmente, ao tipo 3 pertence o selo 549/15. 

O selo 501/40 apresenta, no anverso, a legenda "DE LANIFICIOS DE LOR-

DELLO" e no centro "PORTO". No reverso uma estrela estilizada de seis pontas. Este 

selo é o único selo em alumínio do Porto. 

O selo 549/4 é de forma circular com rebite com a inscrição "M A". O anverso é 

incaracterístico, é um selo de forma circular com rebite, provavelmente teria um perno 

que o unia a outro disco. 

 O selo 549/15 é um selo em forma circular, perfurado pelo interior, terá levado 

uma ligação que o unia ao pano. O anverso tem a inscrição "M. FERREIRA CRESPO". 

No reverso contém a inscrição "INVICTA ADUBOS" e no centro "PORTO". Trata-se 

de um selo de forma circular, perfurado pelo interior, que terá levado ligação que o unia 

ao pano. 

 O 644/21 é um selo em forma circular com dois discos unidos por perno parci-

almente destruído. No anverso ostenta uma esfera armilar no centro onde se pode ver a 

letra "O" como legenda. O segundo disco pressupõe a existência de um círculo. Este 

selo pertence à tipologia dos selos de forma circular com dois discos unidos por perno. 

O 644/35
77

 apresenta um disco com perno, que estaria ligado a outro disco. No 

anverso encontramos o escudo português coroado com a legenda "PORTO"; no reverso 
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 Peça não localizada na Casa do Infante. 
77

 Selo exposto no museu da Casa do Infante. 
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a esfera armilar. Pertence ao tipo de selos de forma circular com dois discos unidos pelo 

perno.  

O 657/2
78

 é um selo circular, apresentando a esfera armilar no anverso e, no re-

verso, uma orla com legenda "O R".  

O 1149/48 é um selo circular. Apresenta no anverso a esfera armilar com a le-

genda "+ R T O I". O reverso é incaracterístico. 

E, finalmente, o selo 8538/9 é um selo de chumbo de forma circular com perno. 

No anverso apresenta a esfera armilar com legenda. 

 

O único exemplar de Lisboa, o 501/36, pertence ao Tipo 3 (selo de forma circu-

lar, perfurado pelo interior, terá levado ligação que o unia ao pano). Apresenta a inscri-

ção A[lfândega] G[grande] LISBOA no anverso, com motivos florais e duas cercaduras 

pontilhadas. O reverso contém também motivos florais e a inscrição "TRANSITO" sob 

ramo e cercadura raiada.  

Estes selos portugueses que variam no seu geral entre duas tipologias apenas, 

uma de dois discos ligados simplesmente pelo perno (Tipo 1), e a outra de dois discos 

com um rebite (Tipo 2), sabe-se que começaram a ser usados tendo como matéria base o 

chumbo, como se expressa num documento do tempo de D. João II que inicia a sua pro-

dução e o uso em Portugal, com a necessidade de criar selos resistentes, o que até à data 

não era usual.
79

 

 Finalmente os selos Portugueses sem identificação de cidade de origem
80

 são 

onze: 254/5; 644/24; 644/26; 644/69; 649/5; 668/17; 1003/30; 1003/31; 1122/4; 

5244/10; 8515/11.  

Dentro deste grupo, pertencem ao tipo 1 os selos 644/24; 644/26 e 668/17.  

Os de tipo 2 são os selos 254/5; 644/49; 649/5; 1003/30 e 8515/11. 

Finalmente, os de tipo 3 são os selos 1122/4 e 5244/10. 

Ao selo 1003/31 não é atribuída nenhuma tipologia na medida em que se en-

contra aglutinado a um resto de fundição ou apara e não é visível a que tipo deve per-

tencer. 
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 Selo exposto no museu da Casa do Infante. 
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 PEREIRA, João Cordeiro – Para a História das Alfândegas em Portugal… op. cit., p. 62. 
80

 Além das características que estas peças apresentam, recolhemos informação quanto às suas origens no 

Arquivo Histórico Municipal/Casa do Infante. 
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 O 254/5 é um selo de forma circular com dois discos unidos por rebite. O se-

gundo disco encontra-se parcialmente destruído. O anverso é incaracterístico. No rebite 

tem o brasão português, onde se pode ver cinco castelos. 

O 644/24 é um selo de forma circular. No anverso encontra-se o brasão real 

com coroa. O reverso apresenta um círculo com cruz no campo. 

 O 644/26 é um selo em forma circular. No anverso apresenta o brasão real com 

coroa, já desgastado. No reverso pode-se ver um círculo. 

 O 644/69 é um selo quebrado que se supõe ter sido redondo. No anverso osten-

ta uma orla delimitada por cruzes e, no campo central, motivos indeterminados. O re-

verso é incaracterístico. 

 O 649/5 é um selo de forma circular com rebite. O anverso apresenta a esfera 

armilar. 

 O 668/17 é um selo que se supõe ter sido redondo. No anverso encontra-se a 

esfera armilar. 

 O 1003/30 é um selo de forma circular com rebite. No anverso, junto ao rebite, 

está o escudo real português. No reverso consta a esfera armilar. O disco está cortado ao 

meio. 

 O 1003/31 é um selo ou restos de selo de chumbo de forma circular agarrados a 

apara. No anverso consta o escudo real português. No reverso encontra-se a esfera armi-

lar. 

 O selo 1122/4 é um selo de forma circular com perno. O anverso apresenta o 

brasão real português com coroa. O reverso tem um ramo. 

 O 5244/10 é um selo de forma circular com perno. O anverso apresenta a ima-

gem de um escudo real português. O reverso é incaracterístico. 

 O 8515/11 é um selo de forma circular com disco com rebite. No anverso apre-

senta o escudo real português. 

 Os selos portugueses que estiveram expostos no museu da Casa do Infante são 

os 644/35, 657/2 e 1149/48. As suas datações e origens foram informações adquiridas 

no Arquivo Histórico da Casa do Infante. 

 

8.2.  Os selos estrangeiros  

 

O achado de selos estrangeiros nos espaços da Alfândega Velha do Porto é prova 

evidente, confirmando o que se encontra registado em diversas fontes históricas, de que 
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havia um intenso intercâmbio de mercadorias realizado entre a cidade e diversos países 

europeus
81

. A partir do site do British Museum onde existem vários exemplares, procu-

rei paralelos para os selos que se encontram na Casa do Infante, sendo possível perceber 

que alguns deles datam sensivelmente dos séculos XVI-XVII. Na procura destes parale-

los fui identificando alguns motivos idênticos, que surgem nos selos do site e os selos 

da Casa do Infante. As características dos selos estrangeiros como já havia referido, a 

maioria são de chumbo, embora haja cinco que são de alumínio, com uma tipologia com 

matrizes e iconografias diferentes. Estes são mais leves, devido ao seu material, têm 

uma legenda bem definida, com uma coroa que sugere a hipótese de serem também di-

namarqueses.  

Entre característicos e incaracterísticos encontrei paralelos com selos antigos in-

gleses e que apresentavam uma cronologia dos séculos XV-XVIII. No geral os selos da 

Casa do Infante vão até ao séc. XIX, embora existam algumas peças mais tardias ainda, 

do século XX, mas já relacionadas com o funcionamento, neste espaço, de um arma-

zém. 

Estes selos circunscrevem-se sensivelmente entre o séc. XV e o séc. XVIII sen-

do exemplo concreto alguns selos vindos de países como a Holanda e a Alemanha, esta 

informação foi adquirida pelo Arquivo Histórico da Casa do Infante.  

O conjunto de selos caracterizados como de origem estrangeira é composto por 

46 exemplares: seis alemães, cinco dinamarqueses, quatro ingleses, dois holandeses e 

um francês, havendo ainda 33 peças cuja proveniência não foi possível determinar, se 

bem que a sua iconografia aponte para origem estrangeira (Quadro 1, Tabelas I e II). 

 A matéria-prima usada para o fabrico destes selos continua a ser o chumbo, com 

excepção dos cinco selos da Dinamarca, feitos em alumínio, que apresentam um contex-

to arqueológico totalmente diverso dos restantes, como adiante se verá.  

 

 

8.2.1. Selos da Alemanha 

 

Os selos 199/21, 600/19, 604/01 e 644/38 têm uma tipologia do tipo 1, são selos 

redondos unidos por perno. Os selos 644/37 e 668/12 têm uma tipologia do tipo 2, são 

selos redondos unidos por perno e rebite. Os selos 199/21 e 600/19 têm uma iconografia 
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 DORDIO, Paulo ; TEIXEIRA, Ricardo ; LOPES, Isabel A. – “La Maison d’Henri le Navigateur”… op. 

cit.  
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representativa de um “A” de Augsburg no anverso e uma figura de uma pinha no rever-

so. O selo 604/1 apenas apresenta a figura de uma pinha. O selo 644/38 tem a figura de 

uma pinha e no outro lado o número “7” seguido da letra “S”. O selo 644/37
82

 tem a 

imagem de uma pinha no anverso e de um “A” de Augsburg no reverso, mesmo no rebi-

te. Finalmente o selo 668/12 tem a imagem de uma pinha no anverso e de uma serpente 

do reverso pelo que não foi possível encontrar a origem mais exacta. Todos estes selos 

são datados dos séculos XVI- XVII
83

.  

Os selos 199/21
84

, 600/19
85

 e 604/01
86

 são selos que estiveram expostos no mu-

seu na Casa do Infante.    

 

 

8.2.2. Selos de Inglaterra 

 

O conjunto de selos ingleses são os 600/18, 653/6, 657/9 e 8514/23. O único selo 

exposto no museu da Casa do Infante é o 600/18. 

Os selos 600/18
87

 e 8514/23
88

 são do Tipo 1. O primeiro tem dois discos unidos 

por perno, apresentando, no anverso, a inscrição SE seguido de TB. No reverso ostenta 

uma rosa coroada e ladeada pelas letras CR. O segundo selo é formado por um só disco 

com o orifício no centro, o que pressupõe a existência de um outro disco com rebite. No 

anverso consta o motivo parecido com um "W". O reverso é incaracterístico.  

O selo 657/9
89

 é do Tipo 2, selo redondo com dois discos unidos por rebite. O 

Anverso tem o símbolo "W", e o segundo disco incluindo o rebite têm o mesmo símbo-

lo.  

Finalmente o selo 653/6
90

 é do Tipo 2 mas é um selo cortado de forma rectangu-

lar com orifício no reverso, o que pressupõe a existência de um segundo disco com rebi-

te. 
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 EGAN Geoffrey – Lead Cloth Seals and related items…, pág 106, selos nº 308, 309, 310, com carac-

terísticas semelhantes. Na letra A apenas diferem os símbolos que a rodeiam. 
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 Datação segundo informação disponível no Arquivo Histórico Municipal/Casa do Infante. 
84

 EGAN Geoffrey – Lead Cloth Seals…, op. cit., p. 106, com características semelhantes. 
85

 Idem, ibidem, nºs 308, 309, 310, são semelhantes, No anverso apenas diferem os símbolos que rodeiam 

a letra A. 
86

 Idem, ibidem, nºs 308, 309, 310 com o motivo da pinha num dos disco. O outro disco deste selo apre-

senta um motivo que impossivel de identificar.  
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 Idem, págs. 26 e 27, nºs 14-16; o nº 15 é idêntico. 
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 Paralelo em EGAN, Geoffrey – Provenanced Leaden Cloth Seals…, op. cit., p. 75. 
89

 EGAN, Geoffrey, Lead Cloth Seals…, pág. 85, nº 236 e EGAN, Geoffrey – Provenanced Leaden Cloth 

Seals… p. 75. 
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8.2.3. Selos da Holanda 

 

Os selos holandeses são três: o 600/14
91

, o 644/36
92

 e o 644/39.  

Os dois primeiros são selos circulares identificados com o Tipo 1. Estão ambos 

expostos no museu da Casa do Infante. O primeiro tem, no anverso, o escudo de armas 

com uma espada ao centro ladeado por 4 estrelas e encimada por uma cruz. No reverso 

apresenta o número 40. Este selo é datável do séc. XVII. O segundo tem no anverso um 

escudo coroado com uma espada ao centro ladeado por 4 estrelas e encimada por cruz. 

No reverso apresenta o número 6 ou 9. Este selo é datável do séc. XVII
93

. 

O terceiro selo - o 644/39 - é do tipo 2. É um selo de forma circular com perno e 

rebite. No anverso encontra-se uma âncora, no rebite os números "2" e dois zeros. 

 

 

8.2.4. Selos da França 

 

Este selo, proveniente da U.E. 153, com o número 4, identifica-se com o Tipo 1. 

É um selo de forma circular, com dois discos unidos pelo perno. O anverso apresenta 

coroa sobre três flores-de-lis, dispostas de forma triangular com coroa no topo do sím-

bolo do campo. O reverso é incaracterístico o que revela que poderia ser um selo pren-

sado. Este selo está datado do século XV-XVI
94

. 

 

 

8.2.5. Selos da Dinamarca 

 

Estes selos são de alumínio, de forma circular, com dois discos unidos por per-

no. No anverso dos selos 1702/02, 1702/11, 1702/13 consta a inscrição; "TILSYNET 

MED". No reverso, a legenda "PLANTESYGDOMME". No anverso dos selos 1120/17 

e 1702/12 está inscrito "PLANTE" no centro. A legenda é "STATENS TILSYN". No 

reverso está a imagem de uma coroa sobre cruz. Podemos datar estes selos do séc. XX 
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 EGAN, Geoffrey, Lead Cloth Seals…, op. cit.  
91

 Idem, pág. 194, nº 321, apresenta um selo semelhante, diferindo na forma do escudo e por apresentar 

legenda. 
92

 Idem, pág 194, nº 321, selo semelhante, difere apenas do formato do escudo e de apresentar legenda.  
93

 Informação sobre a datação obtida no Arquivo Histórico Municipal/Casa do Infante. 
94

 Informação base de dados do Arquivo Histórico Municipal/Casa do Infante. 
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Fig. 10 – Selo dinamarquês 1702/12 

com base na matéria de que são feitos. Não estão relacionados com contextos alfandegá-

rios mas sim com o Armazém de mercadorias que funcionou neste espaço depois da 

Alfândega ter sido transferida para Miragaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6. Selos estrangeiros indeterminados 

 

Estes selos são todos em chumbo e estão identificados como estrangeiros pela 

informação ofertada pelo Arquivo Histórico da Casa do Infante, ou simplesmente por-

que têm uma iconografia que os posiciona fora do campo dos incaracterísticos. São os 

selos: 106/13, 600/20, 626/11, 644/28, 644/31, 644/34, 644/39, 644/40, 644/41, 644/57, 

800/30, 1000/115, 1000/116, 1000/117, 1000/118, 1000/119, 1000/120, 1000/121, 

1000/122, 1000/123, 1000/124, 1000/127, 1003/23, 1060/26, 8514/24, 8514/25, 

8514/26 e 8514/27.  

Dentro destes exemplares os 644/28, 1000/118, 1003/23 e 8514/24 são peças 

do Tipo 1- Selo de forma circular com dois discos unidos pelo perno. Os selos 106/13, 

600/20, 626/11, 644/31, 644/34, 644/39, 644/40, 644/41, 644/57, 1000/123, 8514/25 e 

8514/26 são peças do Tipo 2- Selo em forma circular com um disco com rebite e perno. 

O selo 800/30 pertence ao Tipo 3- Selos de forma circular cortados ao meio. As perfu-

rações permitem presumir que deviam ser selos ligados ao pano por uma ligação. Os 

selos 1000/115, 1000/116, 1000/117, 1000/119, 1000/120, 1000/121, 1000/122, 

1000/124 e 1060/26 pertencem ao Tipo 4- Selo de forma circular com quatro discos 

unidos por perno e rebite. Existem ainda dois selos que não têm tipologia definida dado 

o seu estado de degradação. São os selos 1000/127 e 8514/27. Porém ambos têm especi-

ficidades que são dignas de nota. 

O selo 1000/127 é um selo de forma circular, de que só resta um pedaço em 

forma de triângulo. O anverso tem inscrito no circulo as letras "N" e "O", no interior do 
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circulo o número "27". O selo 8514/27 é um selo de forma circular mas agarrado a parte 

de uma apara. No anverso sugere um brasão, o reverso é incaracterístico. 

 

a) Selos estrangeiros indeterminados do tipo 1 

 

 Os selos correspondentes ao tipo 1 são quatro exemplares. 

 O selo 644/28
95

 é um selo de forma circular com perno e rebite, só com um 

disco. No anverso está o número "2". No rebite encontra-se uma cruz e uns motivos que 

levam a crer que se trata da imagem de uma âncora ou, eventualmente, uma trama. 

 O selo 1000/118 é um selo de forma circular com dois discos unidos pelo per-

no. No anverso apresenta o ornato XX e as letras "N P". No reverso apresenta um qua-

drado com o número "27" no centro. 

 O selo 1003/23 é um selo de forma circular, com dois discos unidos pelo perno. 

No anverso está a inscrição " T 4 B", e em baixo um ornato. 

 O selo 8514/24 é um selo de chumbo cortado ao meio, com ondas no anverso. 

 

 

b) Selos estrangeiros indeterminados do tipo 2 

 

Os selos do tipo 2 são nove. 

O selo 106/13 é um selo de forma circular com dois discos ligados por rebite e 

perno. Apresenta no anverso motivos florais ilegíveis, possivelmente um cacho de uvas, 

e no reverso o número "8". O selo encontra-se parcialmente destruído. 

O selo 600/20 é um selo de forma circular com dois discos unidos por rebite. O 

anverso é incaracterístico. O reverso tem uma orla. 

O selo 626/11 é um selo de chumbo em forma circular com um disco com rebi-

te e perno. No anverso encontra-se um ornato. 

O selo 644/31 é um selo de forma circular com rebite. O anverso tem uma ân-

cora ao centro. 

O selo 644/34 é um selo de forma circular com dois discos unidos por rebite, 

com perno no disco que recebe o rebite. O anverso apresenta as letras "C P D". 

O selo 644/40 é um selo circular em chumbo de anverso com motivos vegeta-

listas e reverso incaracterístico. 
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O selo 644/41 é um selo de forma circular com dois discos unidos por um rebi-

te. Ambos os discos estão separados e um deles quebrado. O anverso apresenta motivo, 

podendo ler-se o numero "6" ou simplesmente a letra "P". O facto de ter motivos, ainda 

que não concludentes, foi o motivo pelo qual o classifiquei por estrangeiro. 

O selo 644/57 é um selo de chumbo de forma circular com perno e rebite. O 

anverso é incaracterístico. O rebite apresenta o vislumbre de um "4" seguido de uma 

linha. 

O 1000/117 é um selo de chumbo de forma circular, com perno e dois discos 

unidos por rebite. No disco anverso encontra-se marcada a letra "A" ou o número 4 e a 

letra "B". No reverso, incluindo no rebite, existe a inscrição "HNOS".  

O selo 1000/123 é um selo de forma circular com perno e dois discos unidos 

por rebite. O disco que recebe o rebite está dobrado. No disco anverso estão inscritos os 

números "2847" e "25" em baixo. No rebite estão as letras inscritas de "N T". 

O 8514/25 é um selo de forma circular, constituído por dois discos unidos pelo 

perno. No anverso vislumbra-se uma pequena ranhura em forma de "S". 

O 8514/26 é um selo de forma circular, constituído por dois discos unidos por 

perno e por rebite. No rebite encontra-se um motivo e as letras "P R". 

 

 

c) Selos estrangeiros indeterminados do tipo 3 

 

 Do tipo 3 temos apenas um selo. Trata-se do exemplar 800/30, um selo de for-

ma circular com perno perfurado pelo interior, que terá levado uma ligação que o unia 

ao tecido. O anverso tem uma legenda “R O”. O reverso é incaracterístico, revela sím-

bolos danificados, e a legenda “P 18”. 

 

  

d) Selos estrangeiros indeterminados do tipo 4 

 

Os selos do tipo 4 são oito. 

O 1000/115, selo originalmente de quatro discos em que os dois do topo se 

unem por rebite. No entanto, faltam dois discos: um que ficava preso ao grande pelo 

perno; e outro que encerrava o selo por um rebite que encaixava no selo com orifício. 
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O 1000/116 é um selo de chumbo de forma circular com quatro discos, em que os 

dois do topo se unem por rebite faltando um dos discos que une os dois mais pequenos. 

O anverso tem um quadrado. 

O 1000/119 também era originalmente um selo de quatro discos, de que sobrevivem 

apenas três. Receberia um quarto, a julgar pelo disco com orifício, que encerrava com 

rebite. No anverso apresenta a legenda EALE . EXON com "cão" sobre ramo. No rever-

so a inscrição 282 e um ornato.  

O selo 1000/120 é um selo de quatro discos em que os dois do topo se unem por re-

bite. 

O selo 1000/121
96

 é um selo de quatro discos unidos por perno e rebite. O selo de 

rebite encontra-se descaracterizado. No anverso apresenta um busto feminino de perfil. 

No reverso apresenta uma cruz no centro com cercadura pontilhada. 

O selo 1000/122 é um selo com quatro discos de forma circular com perno. Uma das 

metades tem dois discos unidos com perno. O Anverso tem uma cruz no centro com 

cercadura pontuada. Outro selo só tem um disco com perno de Anverso incaracterísti-

cos. 

O selo 1000/124 é um selo de forma circular com perno e dois discos unidos por re-

bite. O selo está aberto e no disco que recebe o rebite está inscrito um quadrado e um 

"27".  

O selo 1060/26 é um selo de forma circular. O menor é só de um disco com rebite, 

com anverso incaracterístico. O selo maior tem dois discos unidos por perno. No anver-

so encontra-se uma coroa real, no reverso um busto ou efígie e a legenda "DEFEN". 

 

8.2.7. Selos de Alumínio 

 

O alumínio é um material que começou a ser explorado industrialmente sobretudo 

nos começos do século XX, pelo que podemos datar estas peças dinamarquesas dentro 

das primeiras décadas desta centúria. Estes selos são os 1702/2, 1702/11, 1702/12, 

1702/13, todos estrangeiros (dinamarqueses). A eles acrescenta-se um selo português, 

que é o 1120/17. As referências a estes selos encontram-se nos respectivos subtítulos de 

origem.  
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 Idem, ibidem, nº 149. Ver também http://www.ukdfd.co.uk/ukdfddata/showcat.php?cat=131&page=22, 

selo nº 9, semelhante ao nosso selo 1000/122. 
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8.3. Selos incaracterísticos  

 

No espólio arqueológico das escavações feitas na Casa do Infante classifiquei 45 

selos como incaracterísticos, uma vez que mesmo depois de aturada observação não foi 

possível identificar motivos representativos de origem ou susceptíveis de fornecerem 

datação.  

Do ponto de vista tipológico, 16 pertencem ao Tipo 1, 18 inserem-se no Tipo 2, 

cabendo cinco exemplares dentro do que descrevemos como Tipo 3. Há ainda alguns 

selos, como os exemplares 644/27 e 1003/32, que são incaracterísticos até a este nível, 

não sendo possível sequer perceber a sua tipologia. 

 Estes selos têm uma posição muito diversa devido ao nível de degradação de 

cada um. Há selos que detêm um formato oval, enquanto outros mais circulares são de 

expressão mais regular. Uma vez que estão ilustrados na Base de Dados, abstemo-nos 

de os representar aqui de forma destacada. 

 

 

8.4. As aparas de selos e outros restos de produção 

 

Observámos também no âmbito deste estudo um conjunto de aparas de chumbo 

relacionadas com o processo de fabrico dos selos ou da refundição de selos retirados das 

mercadorias para a produção de novos exemplares. 

Após uma análise cuidadosa, que nos possibilitou ainda detectar e isolar alguns 

restos de selos com vestígios de iconografia entre os materiais agrupados como aparas, 

procedemos à contabilização e pesagem dos fragmentos de aparas, registando a sua dis-

tribuição pelas diferentes áreas escavadas (Tabela II). Deste modo pode fazer-se com os 

restos de produção, a par dos próprios selos, uma tentativa de análise espacial que ajude 

a definir a zona de fabrico de selos, ou seja, o local onde os selos antigos seriam inutili-

zados mecanicamente (talvez por corte ou martelagem), onde o chumbo era fundido e os 

selos por fim produzidos através de moldes. 
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8.5. Distribuição e contexto arqueológico dos selos e aparas 

 

Na Tabela II apresentam-se os selos recolhidos nas escavações da Casa do In-

fante de acordo com a respectiva zona de achado. As unidades arqueológicas de onde 

procedem são dadas pelo próprio número de identificação de cada selo. A análise da 

distribuição deste tipo de achados foi já ensaiada em estudo específico publicado há 

alguns anos
97

, do qual reproduzimos a respectiva planta (Fig. 13). Se bem que os auto-

res não forneçam os elementos quantitativos em que assenta aquela planta de distribui-

ção, dos selos e das aparas de chumbo, julgamos que os mesmos não deverão divergir 

significativamente dos dados manuseados para o presente trabalho. 

Observando a distribuição visível nesta planta, parece evidente uma particular 

concentração dos achados na área da Torre Norte, uma das zonas originais da Alfândega 

do Porto entre 1325 e a segunda metade do século XVII, altura em que se construiu o 

grande salão a nascente sobre o Pátio da Moeda dos séculos XV e XVI. Uma segunda 

área de certa concentração é o Salão Sul onde podemos perceber uma certa quantidade 

de peças e restos de fundição. Paulo Dórdio Gomes explica nas suas plantas que há uma 

certa concentração de selos de chumbo na Torre Norte
98

 e que a maioria deles é prove-

niente de várias partes da Europa. 
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 DORDIO, Paulo; TEIXEIRA, Ricardo; LOPES, Isabel A. – “La Maison d’Henri le Navigateur”… op. 

cit.  
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 DORDIO, Paulo; TEIXEIRA, Ricardo; LOPES, Isabel A. – “La Maison d’Henri le Navigateur”… op. 

cit. p. 177. 

Fig. 11 – Conjunto de aparas em chumbo. 
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 Naturalmente, importaria que não se ficasse pelo plano espacial e se vissem 

também os contextos estratigráficos de onde procedem selos e aparas. Porém, este traba-

lho está fortemente condicionado pela circunstância de não se encontrar disponível ain-

da um relatório arqueológico final da intervenção arqueológica, não obstante existirem 

diversos relatórios parcelares, abundantes registos da escavação e uma vasta bibliografia 

temática sobre os resultantes da intervenção, o espólio cerâmico e outros achados.  

 Ainda assim, com o apoio do Dr. António Manuel Silva, foram consultados 

diversos registos que permitissem contextualizar melhor os depósitos de onde são pro-

venientes os selos de chumbo, até para permitir uma melhor datação das peças, encon-

trar origens entre outras particularidades dos selos em relação às suas iconografias. 
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Fig. 12 - Planta da Casa do Infante, com 

identificação das zonas escavadas (fonte 

DMAH/CMP) 
 

Fig 13 - Distribuição espacial dos achados 

de selos de mercadorias (círculos) e aparas 

e restos de fundição em chumbo (triângu-

los). Os triângulos maiores indicam as 

médias e maiores concentrações destes 

vestígios (reproduzido de Dordio, P.; Tei-

xeira, R.; Lopes, I. A. – La Maison d’Henri 

le Navigateur…, Zellik, 1997) 
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9. Conclusão 

 

 

Os selos de chumbo da Casa do Infante permitiram que o controlo alfandegário 

fosse possível desde tempos imemoriais.  

Na Idade Média e até à Idade Moderna as circunstâncias de controlo que a ve-

lha Alfândega teve de adoptar para manter a legalidade na circulação de mercadorias e 

assegurar os direitos do erário régio, foram de facto rígidas. Os selos de chumbo alfan-

degários, por serem uma forma de controlo apertado, foram projectados para impedirem 

o contrabando e eram a forma possível, para a época, de controlar a origem e a qualida-

de dos produtos transaccionados. 

Na Casa do Infante os selos aparecidos nas antigas escavações são fonte de in-

formação sobre as trocas comerciais com o exterior e sobre a dinâmica que caracteriza-

va a vida económica do burgo portuense desde longa data. Pelas suas tipologias e pelos 

motivos iconografados, permitem entrever algumas das rotas comerciais.  

Concluo-o, assim, que este meio de controlo, que era usado por toda a Europa, 

desde a Holanda à Itália, e até noutras zonas fora do espaço europeu, permitiam estrutu-

rar e controlar o comércio, mediante as regras impostas.  
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Tabela 1 

Selos* Proveniência Tipo Cronologia 

Medidas (mm) 
Peso 
(gr) 

     

Regulares Irregulares 
Desvio-
padrão    

199/21 
Alemanha – 
Augsburg 1 séc. XVI-XVII 20   10,3      

600/19 
Alemanha – 
Augsburg 1 séc. XVI-XVII 14   10,3      

604/01 
Alemanha – 
Augsburg 1 séc. XVI-XVII 20   12      

644/37 Alemanha 2 séc. XVI-XVII 19   7,9      

644/38 Alemanha 1 séc. XVI-XVII 19   10,5      

668/12 Alemanha 2 séc. XVI-XVII   13-15 mm 2,1      

153/4 França 1 séc. XV- XVI 15   4,8      

600/14 Holanda 2 séc. XVII 14   5,5      

644/36 Holanda 2 séc. XVI 23   9,9      

644/39 Holanda 2 1700   15-16 mm 2,8      

600/18 Inglaterra 1 1625-1649 13   3,4      

653/6 Inglaterra 2 séc. XVI-XVII   10-25 mm 6,2      

657/9 Inglaterra 2 indet. 13   2,4      

8514/23 Inglaterra 1 indet.   17-22 mm 2      

1120/17 Dinamarca 1 séc. XX   18-19 mm 0,4      

1702/11 Dinamarca 1 séc. XX   17-18 mm 0,4      

1702/12 Dinamarca 1 séc. XX 18   0,4      

1702/13 Dinamarca 1 séc. XX   18-20 mm 0,6      

1702/2 Dinamarca 1 séc. XX   12-18 mm 0,4      

            6,4 3,5    

199/22 Portugal 1? indet. 12   5,8      

1003/26 Portugal 3 indet.   12-18 mm 5,4      

1003/30 Portugal 2 indet.   9-22 mm 5,5      

1003/31 Portugal ? indet.   10-15 mm 25,2      

1060/25 Portugal 3 indet. 19   8,1      

1060/27 Portugal 3 indet.   15-19 mm 5,9      

1122/4 Portugal 3 indet. 15   2,7      

1149/48 Portugal 1 séc. XVI- XVII 25   15,9      

254/5 Portugal 2 indet.   20-24 mm 1,6      

501/36 Portugal 3 1816-1826 22   16,3      

501/40 Portugal 1 séc. XX 18   1,1      

5244/10 Portugal 3 indet.   16-20 mm 7      

549/15 Portugal 3 indet.   14-15 mm 6,7      

549/4 Portugal 2 indet. 17   3,1      

566/9 Portugal 3 1580-1583 16   16      

600/2 Portugal 3 indet. 15   9,1      

644/21 Portugal 1 séc. XVII-XVIII   10-17 mm 6,5      

644/24 Portugal 1 séc XV-XVI 16   5,5      

644/26 Portugal 1 séc XV-XVI   10-15 mm 5,6      

644/35 Portugal 1 indet. 23   22,3      

644/69 Portugal 2 indet.   10-15 mm 5      

649/5 Portugal 2 séc. XVII 25   12,7      

657/2 Portugal 1 indet. 24   17,7      

668/17 Portugal 1 indet.   13-23 mm 7,9      
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Selo Proveniência Tipo Cronologia Regulares Irregulares Média 
Desvio Pa-

drão    

8515/11 Portugal 2 indet. 10   3,1      

8538/9 Portugal 1 indet.   18-23 mm 8,6      

            8,9 6,3472    

1000/115 
Estrangeiro 
indeterm. 4 indet.   20-40mm 3,9      

1000/116 
Estrangeiro 
indeterm. 4 indet.   20-40 mm 11,3      

1000/117 
Estrangeiro 
indeterm. 2 indet. 20   12      

1000/118 
Estrangeiro 
indeterm. 1 indet. 18   6,7      

1000/119 
Estrangeiro 
indeterm. 4 indet. 22-42 mm   9,2      

1000/120 
Estrangeiro 
indeterm. 4 indet. 22-39 mm   13,4      

1000/121 
Estrangeiro 
indeterm. 4 indet. 12   5,7      

1000/122 
Estrangeiro 
indeterm. 4 indet. 12   6,2      

1000/123 
Estrangeiro 
indeterm. 2 indet. 22   12,8      

1000/124 
Estrangeiro 
indeterm. 4 indet.   22-39 mm 6,3      

1000/127 
Estrangeiro 
indeterm. indet. indet. 13-19 mm   2,6      

1003/23 
Estrangeiro 
indeterm. 1 indet. 22   10,8      

106/13 
Estrangeiro 
indeterm. 2 indet.   12-20mm 4,9      

1060/26 
Estrangeiro 
indeterm. 4 indet.   14-19 mm 5,6      

600/20 
Estrangeiro 
indeterm. 2 indet. 16   4,1      

626/11 
Estrangeiro 
indeterm. 2 indet.   15-17 mm 2,6      

644/28 
Estrangeiro 
indeterm. 1 indet. 16   3,1      

644/31 
Estrangeiro 
indeterm. 2 indet. 13   2,5      

644/34 
Estrangeiro 
indeterm. 2 indet. 10   2,2      

644/40 
Estrangeiro 
indeterm. 2 indet.   10-15mm 2,7      

644/41 
Estrangeiro 
indeterm. 2 indet.   14-22 mm 4,4      

644/57 
Estrangeiro 
indeterm. 2 indet. 15   1,7      

800/30 
Estrangeiro 
indeterm. 3 indet. 12   4,5      

8514/24 
Estrangeiro 
indeterm. 1 indet.   15-21 mm 3,6      

8514/25 
Estrangeiro 
indeterm. 3 indet.   15-22 mm 6,3      
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 Selo Proveniência Tipo Cronologia Regulares Irregulares Média 
Desvio Pa-

drão    

8514/26 
Estrangeiro 
indeterm. 3 indet.   15-22 mm 4,6      

8514/27 
Estrangeiro 
indeterm. indet. indet.   20-22 mm 16,7      

            3,7 4,0219    

8514/4 Incaracterístico indet. indet.            

1000/125 Incaracterístico 2 indet. 10   3      

1000/126 Incaracterístico 2 
indet.   

12mm-
17mm 5,1      

1000/143 Incaracterístico 3 indet. 9   1,4      

1000/71 Incaracterístico 3 indet. 12   2,1      

1003/24 Incaracteristico 1 indet. 15   2,3      

1003/25 Incaracteristico 3 indet. 15   4,1      

1003/27 Incaracteristico 1 
indet.   

10mm-
17mm 3,9      

1003/28 Incaracteristico 1 
indet.   

10mm-
12mm 3,1      

1003/45 Incaracteristico 1 
indet.   

25mm-
60mm 9,3      

1038/6 Incaracteristico 2 
indet.   

12mm-
17mm 1,4      

1050/127 Incaracteristico 2 
indet.   

38mm-
39mm 8,9      

106/14 Incaracteristico 1 indet. 15   7,2      

1060/24 Incaracteristico 2 
indet.   

15mm-
25mm 14,7      

1060/28 Incaracteristico 1 indet. 10   1,1      

1060/29 Incaracteristico 1 indet. 13   1,2      

1060/34 Incaracteristico 1 
indet.   

12mm-
18mm 2,4      

199/61 Incaracteristico 1 indet. 15   1,05      

199/62 Incaracteristico 2 indet. 15   1,06      

199/63 Incaracteristico 2 
indet.   

10mm-
15mm 1,2      

199/64 Incaracteristico 1 
indet.   

15mm-
20mm 3,1      

210/8 Incaracteristico 3 indet. 10   2,6      

276/8 Incaracteristico 2 indet. 20   9,5      

300/10 Incaracteristico 2 indet. 15   7,8      

545/10 Incaracteristico 1 indet. 15   2,2      

568/26 Incaracteristico 3 indet. 21   18      

600/21 Incaracteristico 2 indet. 14   2,6      

600/22 Incaracteristico 2 indet. 15   2,4      

624/10 Incaracteristico 2 indet. 20   4,1      

626/10 Incaracteristico 2 
indet.   

23mm-
40mm 23,5      

644/10 Incaracteristico 1 indet. 12   4      

644/25 Incaracteristico 2 indet. 16   6,1      

644/27 Incaracteristico indet. indet. 16   6,5      

644/29 Incaracteristico 2 indet. 15   2,2      

644/30 Incaracteristico 2 indet. 15   2,5      

644/32 Incaracteristico 2 indet.   12- 13mm 4,3      
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Selo Proveniência Tipo 
       Cronologia Regulares 

Irregulares 
Peso 

Medidas 
Desvio Pa-

drão    

644/50 Incaracteristico 1 indet.   7mm-12mm 1,6      

644/57 Incaracteristico 2 indet. 15   1,7      

644/58 Incaracteristico 1 indet. 10   1,6      

644/59 Incaracteristico 2 indet. 12   1,7      

644/68 Incaracterístico indet. 
indet.   

10mm-
15mm 2,7      

644/70 Incaracterístico 2 
indet.   

13mm-
15mm 3,5      

664/11 Incaracteristico 1 
indet.   

10mm-
24mm 4,5      

668/16 Incaracteristico 1 indet.   8mm-26mm 2,3      

668/18 Incaracteristico 2 
indet.   

13mm-
15mm 1,8      
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Tabela II 

 

Zona UE 
Selos   Aparas 

Port. Estr. Inc. Total % Peso (g) %  

Armazém Norte 2564       0   13,0 100,0% 

Total Zona 0 0 0 0   13,0 0,2% 

Salão Norte (6) 1024       0 0,0% 25,0 7,6% 

Salão Norte (6) 1029       0 0,0% 79,0 24,1% 

Salão Norte (5) 1033       0 0,0% 40,0 12,2% 

Salão Norte (6) 1050     1 1 50,0% 14,0   

Salão Norte (6) 1127       0 0,0% 61,0 18,6% 

Salão Norte 1149 1     1 50,0% 19,2 5,9% 

Salão Norte 1356       0 0,0% 4,0 1,2% 

Salão Norte 1379       0 0,0% 8,0 2,4% 

Salão Norte 1380       0 0,0% 78,0 23,8% 

Total Zona 1 0 1 2 100,0% 328,2 5,2% 

Salão Sul 1000   11 4 15   1.026,9 33,0% 

Salão Sul 1003 3 1 5 9   783,0 25,1% 

Salão Sul (1) 1038     1 1   1,0 0,0% 

Salão Sul 1060 2 1 4 7   1.278,0 41,0% 

Salão Sul 1095       0   15,8 0,5% 

Salão Sul 1100       0   9,3 0,3% 

Salão Sul 1120   1   1       

Salão Sul 1122 1     1       

Salão Sul 1702   4   4       

Total Zona 6 18 14 38   3.114,0 48,9% 

Torre Norte 106   1 1 2   9,7 0,4% 

Torre Norte 111       0   11,9 0,5% 

Torre Norte 114       0   17,5 0,7% 

Torre Norte 117       0   7,1 0,3% 

Torre Norte 140       0   14,3 0,5% 

Torre Norte 153   1   1       

Torre Norte 188       0   58,2 2,2% 

Torre Norte 199 1 1 4 6   142,3 5,4% 

Torre Norte 600 1 4 2 7   31,5 1,2% 

Torre Norte 604   1   1       

Torre Norte 607       0   190,3 7,2% 

Torre Norte 624     1 1   23,6 0,9% 

Torre Norte 625       0   79,5 3,0% 

Torre Norte 626   1 1 2       

Torre Norte 627       0   18,0 0,7% 

Torre Norte 629       0   28,0 1,1% 
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Torre Norte 633       0   83,8 3,2% 

Torre Norte 635       0   81,6 3,1% 

Torre Norte 642       0   1,2 0,0% 

Torre Norte 643       0   10,5 0,4% 

Torre Norte 644 5 10 11 26   477,2 18,1% 

Torre Norte 645       0   29,0 1,1% 

Torre Norte 646       0   4,0 0,2% 

Torre Norte 647       0   6,0 0,2% 

Torre Norte 649 1     1   28,2 1,1% 

Torre Norte 650       0   7,0 0,3% 

Torre Norte 652       0   37,0 1,4% 

Torre Norte 653   1   1       

Torre Norte 657 1 1   2   86,0 3,3% 

Torre Norte 658       0   35,1 1,3% 

Torre Norte 659       0   86,1 3,3% 

Torre Norte 660       0   53,0 2,0% 

Torre Norte 663       0   56,0 2,1% 

Torre Norte 664     1 1       

Torre Norte 666       0   19,0 0,7% 

Torre Norte 668 1 1 2 4   68,7 2,6% 

Torre Norte 669       0   16,0 0,6% 

Torre Norte 675       0   7,0 0,3% 

Torre Norte 677       0   52,0 2,0% 

Torre Norte 678       0   3,0 0,1% 

Torre Norte 679       0   7,0 0,3% 

Torre Norte 680       0   32,0 1,2% 

Torre Norte 685       0   17,0 0,6% 

Torre Norte 695       0   225,0 8,5% 

Torre Norte 8501       0   9,0 0,3% 

Torre Norte 8510       0   178,0 6,8% 

Torre Norte 8513       0   18,6 0,7% 

Torre Norte 8514   5 1 6   79,0 3,0% 

Torre Norte 8515 1     1   47,0 1,8% 

Torre Norte 8523       0   106,0 4,0% 

Torre Norte 8528       0   4,0 0,2% 

Torre Norte 8534       0   1,0 0,0% 

Torre Norte 8537       0   5,0 0,2% 

Torre Norte 8538 1     1   17,0 0,6% 

Torre Norte 8540       0   8,0 0,3% 

Torre Norte 8543       0   4,0 0,2% 

Total Zona 12 27 24 63   2.636,9 41,4% 
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Torre Sul 72       0   12,5 36,0% 

Torre Sul 74       0   3,3 9,5% 

Torre Sul 200       0   8,5 24,5% 

Torre Sul 201       0   10,4 30,0% 

Torre Sul 210     1 1       

Torre Sul 254 1     1       

Torre Sul 276     1 1       

Torre Sul 300     1 1       

Total Zona 1 0 3 4   34,7 0,5% 

Viela 501 2     2       

Viela 545     1 1       

Viela 549 2     2       

Viela 566 1     1       

Viela 568     1 1       

Viela 5000       0   95,0 57,6% 

Viela Norte 5018       0   70,0 42,4% 

Viela Norte 5244 1     1       

Total Zona 6 0 2 8   165,0 2,6% 

Pátio Oeste 800   1           

Total Zona 0 1 0 0   70,0 1,1% 

         

Totais 26 46 44 116   6.361,8   

         

Abreviaturas: UE - Unidade estratigráfica; Port - Portugueses; Estr - Estrangeiros; Inc - Indeterminados 
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Documento nº 1
99

 

 

D. Manuel, a fim de evitar o contrabando de panos maiores, vindo de Castela, obriga a 

colocação, nas peças respectivas, de dois selos e um rescrito identificativo. 

1503, Maio, 23 – Lisboa 
 A.S.M.V.C., past. 13, nº 267 

 

Nós, Ell- Rey, fazemos saber, a vós, rendeiros, e escrpvães das távolas das sisas de 

Buarquos, Aveyro, cidade do Porto, Vila do Conde e Vianna, q, por camto, nós somos certifica-

dos q muytas pesoas, contra nosa defesa e ordenações, metem panos mayores dos regnos de 

Castela em estes nossos e lhe põem selos falsos, dizendo q hos ouveram e entraram pellos por-

tos de mar e os vendem. Pello facto da qual cousa nós recebemos muyta perda e desfruyto. 

 E querendo a ello prover e evitar, em alguma outra maneira, na entrada dos dictos 

pannos mayores, q se nom metam, determinamos e mandamos q daquy em diante nas casas da 

sisas dos lugares dos dictos portos, aja hu selo de chumbo, o qual selo se poerá em cada panno 

mayor, camdo algum mercador ou pesoa outra o quyser levar do lugar do dicto porto de mar 

aos outros lugares do sertam de nosos regnos. E terom hum escripto de pergaminho fecto pello 

escripvão da dicta sisa e asinado por elle e pelo recebedor dela em q declare ho nome e cor do 

panno e quem o leva. E o dicto selo se porá nos cabos do dicto escripto de guysa que tome de 

ambas as partes. 

 Os quais pannos mayores, asy com estes selos e escryptos, se poderom vender pelos 

dictos regnos, fora dos lugares dos portos de mar, e nenhuns outros mayores, sob pena de se 

perderem, scilicet, a metade pera nós e a outra metade era quem hos achar hou provar que ho 

metera, em caso que hos levem dos dictos portos de mar. 

 E tenha os dous selos, q por nós som ordenados, hum dallfandegua e outra da sisa dos 

pannos, porque, achando-se que entraram pellos portos da terra, averom penas contiudas em 

nosas ordenações. 

 E dos dous sellos e escriptos, as partes q os levarem, nom paguaram nada (…) 

 E, se por ventura, nesta comarqua, alguns pannos vierem ter a alguas outras allfan-

deguas pequenas q haqui nom som nomeadas, serom obriguadas as pesoas, q nom comprirem, 

pera levar pera fora, virem a sellar a outra allfandegua q mays perto estiver. 

 Pella qual, com a presente, vos enviamos os dictos sellos por noso moço de estreba-

ria, recebedor dele, e mandamos vos q, daquy em dyante, a sellar com eles os dictos pannos, q 

desses portos quiserem levar pera fora, alguns mercadores e pesoas outras (…) 

 Feito em Lisboa a XXIII dias de Mayo de mil bc IIJ 
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 Moreira, Manuel António Fernandes; A Alfandega de Viana e o comércio de importação de Panos no 

séc. XVI: Camara Municipal de Viana do Castelo, 1992, p: 155 e 156.   
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Documento nº 2
100

 

 

1522, Junho, 6 – Porto. 
Regimento das sisas de panos, dado à Alfândega de Viana por D. João III 

1522, Junho, 6 – Porto 
 Arquivo Municipal de Viana do Castelo, Cartas Régias, pasta 4, nº 21 

 

(…) Item. Em todas as mercadorias em que, segundo o regimento sse há-de pôr sselo de chumb, 

e sse punham lloguo na allfandega, ao tempo de dizimar, dous sellos com brevete, sse poerá 

somente na allfandega o sello da dizima sem brevete.  

E, na despesa, que se der por juramento, segundo regimento de Sua Allteza, se dará hum golpe 

atée ho meo no sello, segundo diz o capitollo em tal cas. E nom se poerom lloguo os dous sellos 

com o brevete, porque o segundo sello obriga a sisa e seráa contra a lljberdade dada aos mer-

cadores das llevadas e mercê, ora, por Sua Allteza, a elles feita, he, por isso, também se nom 

pode arrecadar no lljvro da receita dallfândega nem se carregará a sisa por emtrada. 

 

(…) Item. Quando os mercadores venderem os seus panos hirom a sellar do sello segundo aa 

casa da sisa, que se loguo para isso hordenará, como dante se fazia. 

E lhe será posto o brevete com ha decllaraçom davalliaçom e sorte do pano e tempo em que foj 

dizimado. E porque, como diz ho regimento, que fizeste na allfândega, o qual brevete assinará o 

escripvão e feitor de Sua Alltezaou cada hum deles, quando ambos nom forem presentes. 

 Item. Será avisado ho escripvão da sisa que quando quer que os mercadores ou ou-

tras pessoas llevarem aa casa da sisa, com outros panos, no pano q lhe foj dado em despesa, q 

faça disso boa declaraçom. 

Item. Quando os mercadores quiserem llevar seus panos, segundo lhes hé por Sua 

Allteza feita mercê, e os llevarom aa casa da sisa pera ssentar em llevada.  

Hy lhe serom postos dous sellos de cera e hum escripto de pergamjinho, em que o escripvão 

escripverá como tall pano de folano vaj pera tal lugar com decllaraçom dasseite e côvados, se 

nom for peça jnteira, e hy seja ho mareante presente, q os há-de llevar,s obre que serom assen-

tados no llivro da sisa e se gardará njsso em todo ho capítolo acerqua  disso feito e o q se dan-

tes custumava.(…)       
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Documento nº 3101 

 

 
Auto de Entrega dos Sellos à Alfandega do Porto

 

1542, Setembro, 6 - Porto 

ANTT, Núcleo Antigo, Livro 110, fl. 247v.
 

 

 

Na casa Da alfandega Da cidade Do Porto ao primeiro Dia De Setembo de quinhentos e coren-

ta e Dous annos, estando ahy o proueDor, Diego fernandez Das pouoas E asy o Juiz, Almoxari-

fe, escriuaes Da dita Alfandega e sisa Dos panos e aselador Dela, perante eles mandou o Dito 

pouedor meter o Sello nouo, que hora Sua alteza mandou, há Dyta alfandega, com que se am de 

aselar De chumbo as mercadorias Daqui em Diante, Dentro Em hua arca, três fechaduras, 

preso por hua cadea Dentro nella; ; E asi mandou meter Dentro Na Dita arca , três selos com 

que se asela De sera, Comuem a saber hum Da Dizima e outro da Sisa, com que se am D aselar 

hos pannos de varas e couados que vierem De fora do Reino De çem reaes para baixo, o coua-

do ou uara; É com ho Dito Selo Da sisa se aselarao os panos Dos sinquos, e outro selo Da 

marçaria, que se aselam com sera que he Diferente dos outros. 

E os ditos selos todos três ficao isso mesmo presos per hua cadea De tamaes Dentro na Dita 

alfandega pera se não poderem tirar, fora da casa Da dita alfandega E asi entregou ao asela-

dor ho vasador que faz três buracos , e hua colher piquena De ferro, e hua caldeira de ferro, 

em que se Derete ho chumbo e hum gogareiro grande De cobre que pesa Dezoito arateis, e 

duas tisouras, com os helos grandes como De alfaiate com que se cortam os pernos Dos selos, e 

hum sepo de pao com dous parafusos Em que se encaixa o selo quando asela, e azy se entregou 

ao Dito aselador françisquo Vaz hum tacho de cobre para derreter há sera Dos selos; e os Di-

tos oficiais que presentes estauão que as chaues Da Dita arca –ss-  

o Juiz hua chaue, e o aselador outra e o rendeiro outra, E quando nao ouuer rendeiro telaa o 

feitor que por posto por sua alteza, e eles se ouuerao por entregues Dos Ditos selos, arca, e 

chaues, como atrás fica Declarado e Das Ditas cousas, como ho dito he, E asinarao Este termo 

neste liuro e em outro que Gaspar mendez leua para a fazenda, e os selos velhos com que se 

aselaua com chumbo a Dyzima, e outro sisa que sao Dous selos leua o Dito prouedor, pera 

entregar na fazenda segundo forma De seu regimento; e eu Aleixo Nunes que esto escreui; tris-

tao vieira  

António Das Pouoas Aluaro de Braga  Aleixo Nunes Françisquo vaz  
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 Transcrito em PINTO, Alexandra Xisto – Selos de chumbo alfandegários. Lisboa: Universidade Nova 

de Lisboa. Dissertação de Licenciatura em História/Arqueologia. Texto policopiado, p. 84. 
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