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Resumo: 
O presente artigo versa sobre uma análise de um instrumento notarial datado 
de 1297 da cidade de Lisboa, onde aconteceu um violento conflito entre 
cidadãos locais e estrangeiros, a maioria proveniente de cidades da Hermandad 
de la Marisma. Buscamos observar aspectos sócio-políticos na criação do 
documento, problematizando a forma na qual a burguesia lisboeta se utiliza do 
órgão concelhio e seus cargos para resolver questões relacionadas ao seu 
ofício, ou seja, o comércio. Para tal, lançamos mão do conceito de classe como 
processo e como relação de E. P. Thompson, com o interesse de identificar, 
no evento, como os burgueses utilizavam a relativa autonomia concelhia na 
administração da cidade. 
Palavras-chave: 
Burguesia medieval; Lisboa; Concelho. 
 
Abstract: 
The current article deals with an analysis of a notarial instrument dated of 
1297, at the city of Lisbon, where a violent conflict happened, between 
inhabitants of Lisbon and foreigners, most of them from the cities of 
Hermandad de la Marisma. We intend to observe socio-politics aspects in the 
creation of the document, problematizing the way in which the bourgeoisie of 
Lisbon uses the commune and its positions to resolve questions related to 
trade. To do so, we used the concept of class as a process and relationship 
from E. P. Thompson, seeking to identify, in the event, how the bourgeois 
used the relative autonomy of the councils for the administration of the city. 
Keywords: 
Medieval bourgeoisie; Lisbon; commune. 

                                                             
1 Mestrando em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bolsista 
CAPES. 
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Lisboa: 22 de janeiro de 1297. Reinado de D. Dinis. Mais de uma 
centena de indivíduos, entre portugueses e estrangeiros, reúnem-se no 
concelho da cidade com o objetivo de negociar soluções relativas a um 
conflito sangrento, com diversos mortos e feridos, ocorrido na região 
portuária. O tabelião Gil Soariz, junto a diversas testemunhas no reino de 
Portugal, lavra um instrumento notarial composto pelos burgueses da cidade e 
de fora que envolveram-se no ato coletivo de violência, contendo pagamentos, 
punições e concessões para ambas as partes. 
 

O objetivo do presente artigo é expor uma análise de tal documento de 
forma a compreender as relações sócio-políticas concernentes à burguesia 
olisiponense. Inferimos que este documento e o conflito o qual ele se refere 
podem ser um indício de como a classe mercantil e artesanal da cidade 
administrava a instituição concelhia em momentos de crise. 
 

Cabe aqui, uma breve exposição sobre as abordagens de dois autores da 
historiografia portuguesa sobre o tema. São eles Marcelo Caetano e Antônio 
Henrique de Oliveira Marques. O primeiro usa o caso para mostrar a 
importância da almotaçaria nos casos do concelho, enquanto o segundo 
levanta aspectos numéricos com o interesse de expor uma perspectiva 
econômica da cidade.  
 

Marcelo Caetano, historiador do Direito português, escreveu sua obra A 
Administração Municipal de Lisboa durante a 1ª dinastia em 1951. No Proêmio à 2ª 
edição da própria obra, em 1981, o então presidente da Academia Portuguesa 
de História, Joaquim Veríssimo Serrão, define-a como uma “obra-chave para 
todos os medievistas e, muito em especial, para quantos se interessam pela 
história medieval olissiponense” (Serrão, In: Caetano, 1981: 01). 
 

Em relação ao conflito sobre o qual tratamos no presente artigo, Marcelo 
Caetano reserva apenas um parágrafo: 

 
“Da importância que os almoxarifes assumiram nesta fase na vida 
local pode aquilatar-se pela composição feita em 1297 entre o 
concelho de Lisboa e os mercadores e marinheiros dos outros 
reinos peninsulares, em sequência da dura peleja em que se 
haviam envolvido na cidade, com mortos e feridos de parte a 
parte: pela cidade de Lisboa outorgaram 22 cidadãos, 
compreendendo o almoxarife e um alvazil. Os estrangeiros 
deixaram refens que tomaram o compromisso de não sair da 
cidade 'sem mandado do almoxarife e dambolos alvazís de Lisboa 
ou de um deles com esse almoxarife'. A quebra das receitas da 
Coroa que adviria da persistência da hostilidade com os 
estrangeiros justifica esta intervenção da autoridade fiscal.” 
(Caetano, 1981: 46). 



209 
Costa, Bruno Marconi da. 

Sangue sobre moedas.  
Uma análise sócio-política de um conflito burguês no porto da Lisboa dionisina 

www.revistarodadafortuna.com 
 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2012, Volume 1, Número 2, pp. 207-228. ISSN: 2014-7430 

 

 
O autor procura dar uma interpretação da política vista de “cima”, ou 

seja, de que todo o aparato institucional movimentado para a resolução da 
contenda seria somente para proteger as receitas do monarca. Não interessa a 
ele observar que a administração da cidade era feita também por membros do 
próprio povo lançando mão da instituição concelhia, pois a hostilidade com 
estrangeiros seria também negativa para o desenvolvimento de suas próprias 
atividades no comércio externo.2 
 

Uma abordagem mais quantitativa e econômica é feita por Oliveira 
Marques no capítulo sobre a diversificação econômica da Baixa Idade Média, 
no livro Nova História de Portugal por ele coordenado: 

 
“Em começos de 1297 registou-se em Lisboa uma briga de certa 
gravidade, com mortos e feridos, entre a gente portuguesa e 
mercadores e marinheiros de uma frota de cerca de 30 naus, 
baixéis, aloques e cocas, oriunda de portos galegos (Corunha), 
asturienses (Avilés), cantábricos (Santander, Laredo e Castro 
Urdiales) e bascos (Bermeo, Guetaría, San Sebastián e 
Fuenterrábia). Predonimavam as embarcações de Santander e 
Castro Urdiales (8 de cada), seguidas pelas de Fuenterrábia e 
Avilés (3 de cada), Laredo e San Sebastián (2 de cada) e Bermeo (1 
apenas), não se sabendo quantos navios provinham da Coronha e 
de Guetaria. Em tipos de navios, o primeiro lugar cabia às naus 
(umas 15), depois às cocas (umas 8) e, por fim, aos aloques ou 
urcas (umas 4). Ignoram-se os carregamentos, mas faz-se alusão a 
trigo e peixe (sardinhas). Mencionam-se ainda viagens a La 
Rochelle, à Normandia e à Flandres, o que comprova o carácter 
de intermediários que estes espanhóis teriam. A entrada de uma 
tão grande frota pressupunha uma habituação de tráfico 
porventura já secular e um convívio entre mareantes e mercadores 
dos dois reinos.” (Oliveira Marques, 1996: 512). 

 
Oliveira Marques, em sua citação, deu destaque a questões econômicas 

que o evento pode levantar ao historiador - trabalhando com um apontamento 
de informações numéricas e de como pode compor uma análise do comércio 
internacional do reino de Portugal. Nosso interesse é distinto: objetivamos 
analisar o conflito através do prisma sócio-político. Focando na maneira na 

                                                             
2 Podemos relacionar a citação acima colocada com a posição teórica do autor, exposto em 
suas palavras prévias à 1ª edição do próprio texto: “Não foi por preconceitos que caí no 
método da exposição por reinados. Verifiquei, ao contrário, que só preconceitos ideológicos 
falsos e inadmissíveis levaram a proscrever do ensino da história pátria esse método que na 
maior parte da existência da nacionalidade é o único que corresponde à realidade de um 
governo pessoal em que os acontecimentos, mesmo econômicos e sociais, estão 
estreitamente ligados à maneira de ser e de ver do monarca reinante.! (Caetano, 1981: 05-06). 
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qual o agente social envolvido atua no concelho, julgamos pertinente definir o 
que consideramos ser a classe dos mercadores e artesãos, a burguesia, e como 
construiu-se, historicamente, a instituição concelhia em Portugal. Com a 
intenção de definirmos a classe burguesa medieval portuguesa, lançamos mão 
do conceito de classe social proposto por E. P. Thompson. 

 
Na teoria de Thompson, as classes sociais formam-se a partir das 

contingências históricas nas quais são inseridas e de sua própria agência. São 
formadas a partir das relações que estabelecem dentro do processo histórico. 
Em suas palavras: 

 
“Por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica uma 
série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, 
tanto na matéria-prima da experiência como na consciência. 
Ressalto que é um fenômeno histórico. Não vejo a classe como uma 
‘estrutura’, nem mesmo como uma ‘categoria’, mas como algo que 
ocorre efetivamente (e cuja ocorrência pode ser demonstrada) nas 
relações humanas.” (Thompson, 2004: 09). 

 
As relações às quais Thompson se refere são definidas interna e 

externamente. Por isso, ele dá proeminência ao conceito de luta de classes como 
formador das classes sociais que, a partir do conflito de interesses dentro de 
um processo histórico, cria uma determinada consciência. 

 
“Para dizê-lo com todas as letras: as classes não existem como 
entidades separadas que olham ao redor, acham um inimigo de 
classe e partem para a batalha. Ao contrário, para mim, as pessoas 
se vêem numa sociedade estruturada de um certo modo (por meio 
de relações de produção fundamentalmente), suportam a 
exploração (ou buscam manter poder sobre os explorados), 
identificam os nós dos interesses antagônicos, debatem-se em 
torno desses mesmos nós e, no curso de tal processo de luta, 
descobrem a si mesmas como uma classe, vindo, pois, a fazer a 
descoberta de sua consciência de classe. Classe e consciência de 
classe são sempre o último e não o primeiro degrau de um 
processo histórico real.” (Thompson, 2007: 273-274). 

 

Thompson distingue duas acepções para o que pode se compreender por 
classe social: quando o próprio objeto se contempla enquanto classe, ou seja, o 
termo já existe na própria evidência; ou através de uma relação indireta com as 
evidências, sendo utilizada como uma categoria heurística. Enquanto a 
primeira utilização do conceito é aplicável às sociedades do século XIX, a 
segunda concerne às pré-industriais. Obviamente, é esta, e não aquela, a 
perspectiva que adotaremos no percurso do trabalho. 
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Quando lançamos mão do conceito de classe para sociedades anteriores 
à Revolução Industrial, Thompson nos adverte sobre a falha anacrônica 
derivada da interpretação de tais formações a partir de ideias de classes 
posteriores. Isso significa que se o objetivo é analisar a burguesia medieval dos 
séculos XIII e XIV, devemos ser cautelosos para não dar a ela uma 
qualificação que só é própria para uma burguesia industrializada do século 
XIX. As relações que os burgueses medievais experenciam são distintas das de um 
burguês moderno ou contemporâneo e, por isso, têm suas especificidades. 

 
“Se detemos a história num determinado ponto, não há classes, 
mas simplesmente uma multidão de indivíduos com um 
amontoado de experiências. Mas se examinarmos esses homens 
durante um período adequado de mudanças sociais, observaremos 
padrões em suas relações, suas ideias e instituições. A classe é 
definida pelos homens enquanto vivem sua própria história e, ao 
final, esta é a sua única definição.” (Thompson, 2004: 10). 

 
O que seria, a partir desta perspectiva, então, a classe burguesa medieval? 

Esta é definida historicamente por homens e mulheres habitantes de cidades, 
dedicados majoritariamente às atividades relacionadas ao comércio e ao 
artesanato a partir da lógica do lucro. A classe formou-se a partir de sua relação 
antagônica e coexistente com a classe nobiliárquica, detentora de terras. A 
sobreposição conflituosa e revolucionária das tradicionais estruturas feudais 
com as novas estruturas burguesas resultou no que José Luis Romero chamou 
de sociedade feudoburguesa, que se estendeu do século XI ao XIV e foi marcada 
pela intensa mobilidade social.  

 
“La expansión y diversificación de la economia y la sociedade 
desencadenó una crisis profunda que, con distintos grados de 
intensidad, se hizo notar en toda la área romano germánica y en la 
periferia que se incorporó a ella. La revolución mercantil renovó 
las situaciones sociales y, a medida que as creaba, provocaba 
conflictos y enfrentamientos de diversos caracteres y movidos por 
distintos y ocasionales pretextos.”3 (Romero, 1967: 331).  

 
A classe burguesa formada nas cidades europeias deu início a um 

movimento denominado por historiadores como uma revolução comunal, que 
em Portugal teve sua existência na forma de concelhos, com origem no século 
XI. Lançando mão das interpretações de Antônio Borges Coelho, 

                                                             
3 “A expansão e diversificação da economia e da sociedade desencadeou uma crise profunda 
que, com distintas graduações de intensidade, se fez notar em toda a área romano-germânica 
e na periferia que se incorporou a ela. A revolução mercantil renovou as situações sociais e, a 
medida que as criava, provocava conflitos e enfrentamentos de diversas características e 
movidos por distintos e ocasionais pretextos.” Tradução livre. 
 



212 
Costa, Bruno Marconi da. 

Sangue sobre moedas.  
Uma análise sócio-política de um conflito burguês no porto da Lisboa dionisina 

www.revistarodadafortuna.com 
 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2012, Volume 1, Número 2, pp. 207-228. ISSN: 2014-7430 

 

consideramos que “os concelhos constituíram órgãos de poder político das 
classes dependentes contra a nobreza senhorial e impuseram-se igualmente 
através de associações juradas” (Borges Coelho, 1980: 163). Estas instituições 
foram, portanto, criadas a partir das tensões sociais existentes em meio ao 
processo de guerra de “Reconquista”, em busca de autonomia local. As cartas 
de foral, documentos que definem direitos e deveres dos habitantes de uma 
determinada área, seriam fruto de uma negociação entre as classes não-nobres 
e seus senhores, legitimando a existência de um órgão que desse aos habitantes 
partes da administração do local onde habitam. 

 
Devido às diferentes estruturas sociais próprias destas localidades, existia 

uma diversidade de tipos de concelhos em todo o reino português. Nas 
palavras de Maria Helena da Cruz Coelho e Joaquim Romero Magalhães, 

 
“Viver-se-ia, ainda, então, nos concelhos, por todo o século XII e 
primeira metade do seguinte, um pouco aquele espírito 
'democrático' que Herculano sonhava. Mas só um pouco e em 
parte. O concelho revivido por aquele historiador é um mito. 
Nunca as comunidades foram igualitárias social e 
economicamente. Estruturalmente diferentes eram as cidades das 
aldeias, os concelhos urbanos dos rurais. Enquanto nos primeiros 
imperava uma dinâmica comercial e mercantil e quadros mentais 
racionais e práticos, uniformizadores até da vida urbana, nos 
últimos, muitos variáveis regionalmente, impunha-se o primado da 
terra e do calendário agrícola e desenvolviam-se as solidariedades 
colectivas, a par de uma ritualidade ancestral. As clivagens sociais 
seriam menores em certas comunidades rurais, sobretudo naquelas 
em que uma hierarquia de cavaleiros não se tivesse vindo a 
estruturar. Eram enormes nos grandes centros urbanos, onde uma 
elite de ricos e poderosos subjugava a massa anónima 
trabalhadora. E a administração estava nas mãos dos que 
dominavam economicamente. Todavia os ‘concilia’ eram ainda 
assembleias públicas, realizadas nas praças ou adros das igrejas, 
bastante amplas e abertas, e muitos teriam assim nelas voz para 
pugnar pelos interesses gerais e não permitir que só prevalecessem 
os de uns quantos.” (Coelho et Magalhães, 1986: 06).  

 
Os concelhos, porém, vistos em sua pluralidade, possuíam uma política 

para além de suas fronteiras territoriais. Adelaide Millán da Costa afirma que as 
principais forças constitutivas do Estado português na Idade Média e Moderna 
são instituições "de cima" e "de baixo", sendo os primeiros a própria Coroa e 
os segundos os concelhos. Apesar do fato dessa denominação implicar uma 
identificação hierárquica entre as forças, a autora deixa claro que os concelhos 
desfrutam de autonomia, junto de certas prerrogativas, como justiça em 
primeira instância, criação de leis - as posturas - e a importância das 
assembleias regulares em sua definição política (Costa, 2009: 221). 
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A partir dessas observações teórico-historiográficas preliminares sobre a 
classe burguesa medieval e o movimento concelhio, consideramos necessário 
traçar um quadro da situação da cidade de Lisboa em fins do século XIII, a 
partir de suas características geográficas, sociais e econômicas, para que 
possamos, enfim, tratar do objeto central do artigo: o conflito violento que a 
cidade viveu no ano de 1297. 

 
Lisboa possuía localização geográfica privilegiada na região mais 

ocidental da Europa. Por estar às margens do Tejo, era de grande importância 
como rota de contato entre o litoral da Estremadura e o interior do território. 
A cidade, porém, era conhecida por debruçar-se sobre o mar. No fim da 
centúria dos duzentos, o poeta da época João Zorro considerava a cidade 
como marítima, e não fluvial. (Oliveira Marques, 1988: 93).4 

 
Na época de sua conquista pelo primeiro monarca português, Lisboa era 

uma cidade modesta quando comparada aos padrões europeus da época, de 
apenas 5000 habitantes e de aproximadamente 20ha. A partir do século XIII a 
cidade, assim como todo o Ocidente Medieval, experimenta um crescimento 
demográfico, chegando a 60ha dentro das muralhas dionisinas e, 
aproximadamente, 14.000 moradores. Ao fim do mesmo século, Lisboa já era 
a cidade mais importante do reino, sendo um centro comercial regional e uma 
cidade de tamanho médio em relação às da região de Flandres ou do norte da 
Itália (Oliveira Marques, 1988: 84-85). 

 
Com o crescimento demográfico, veio o aumento de importância das 

atividades econômicas, principalmente as de cunho burguês. Desenvolvendo a 
produção do seu artesanato para demanda interna, Lisboa tornou-se o centro 
das relações comerciais externas do reino de Portugal, quer com as cidades 
litorâneas do Mar do Norte, como também com as mediterrâneas. Sua 
importância enquanto centro rural manteve-se, possuindo uma alta produção 
no termo da cidade para alimentar sua crescente população. 

 
De acordo com Oliveira Marques, a hierarquia social de Lisboa 

começava com o rei, a família real e a corte. Por ser itinerante, a alta nobreza 
mostrava-se mais temporária do que permanente na cidade. Nessa camada 
encontrava-se também parte do clero, este exercendo um poder mais 

                                                             
4 Oliveira Marques reproduz as palavras do trovador: “En Lixboa sobre lo mar/ Barcas nouas 
mandey [laurar]./ Ay mha senhor veelida/ En Lixboa sobre lo lez/ Barquas nouas mandey 
fazer/ Ay mha senhor [veelida]. / [B]arquas nouas mandey laurar/ E no mar as mandey 
deytar/ Ay mha [senhor veelida]./ [B]arcas nouas mandey fazer/ E no mar as mandey meter/ 
Ay mha [senhor veelida]”. (Oliveira Marques, 1988: 92). 
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constante na cidade, principalmente o bispo e seu cabido, assim como 
mosteiros, conventos e igrejas paroquiais.  

 
Permanente, assim como o clero, era a baixa nobreza composta por 

cavaleiros e escudeiros que, apesar de pouco numerosa em relação à população 
total, possuíam propriedades e influência dentro da cidade e em seu termo. 
Estabeleciam, devido a essa circunstância político-econômica, relações diretas 
com os proprietários alodiais, principal elemento compositivo de um 
patriciado urbano, a elite política do terceiro estado. Compartilhavam sua 
posição dominante com os grandes comerciantes, principalmente de têxteis. 

 
O poder econômico, político e social dos mesteirais conheceu gradual 

aumento, rivalizando dentro da própria burguesia pelo domínio dos cargos 
concelhios e unindo-se quando o interesse de suas múltiplas atividades estava 
em risco. As classes inferiores, que exerciam atividades marginalizadas e com 
baixo salário, aumentaram em número e importância, tendo grande peso nas 
contendas do século XIV. 

 
O comércio externo português, impulsionado pela expansão mercantil 

europeia, teve em Lisboa e no Porto, principalmente, seus principais focos de 
entrada e saída de produtos (ver anexo 1): 

 
“O surto de Lisboa e de outras cidades menores acompanhou o 
desenvolvimento do comércio, tanto externo como interno. A 
costa ocidental da Península Ibérica que, nos séculos X e XI, mal 
se podia considerar de relevância internacional, passou, nos anos 
Duzentos, a contactar com a maior parte dos mercados da Europa 
do Ocidente. Este facto foi essencialmente uma consequência da 
expansão comercial da Europa, que afectou todas as suas regiões, 
até as mais remotas. Acompanhou também o desenvolvimento 
das viagens e a crescente actividade dos almocreves e mercadores 
ambulantes. A reabertura da via marítima de Ocidente pelos 
Normandos e pelos Cruzados pôs em ligação directa os homens 
do Norte com os Portugueses.” (Oliveira Marques, 2010: 153). 

 
A análise acima efetuada nos direciona a considerar que a burguesia 

possuía uma importante posição na sociedade olisiponense. Podemos, a partir 
disso, efetuar a análise do documento que é objeto principal deste estudo. 
Utilizamos a versão paleografada disponível na compilação denominada 
Documentos para a História da Cidade de Lisboa (1947). Dividimo-lo em quatro 
partes, para facilitação de sua análise: 1) a lista de mortos e feridos, junto ao 
objetivo da composição; 2) as diversas medidas estabelecidas para a resolução 
da disputa; 3) lista de pessoas envolvidas no incidente (ver anexo 2); 4) 
considerações finais e testemunhas. 
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O documento inicia referindo-se a “tensão e peleja” que ocorreu entre o 
concelho de Lisboa de um lado e mestres, mercadores, marinheiros e “outras 
gentes”, estrangeiros, do outro. Estes são sempre referidos como os que 
“andavam nas naves e nos baixees e nos aloques e nas cocas”. A origem de 
suas viagens, como bem destacou Oliveira Marques em texto que já citamos, é 
de diversas cidades da Península Ibérica: Corunha, Avilés, Santander, Laredo, 
Castro Urdiales, Bermeo, Guetaría, San Sebastián e Fuenterrábia. 

 
O texto continua citando mortos e feridos, dando-nos uma ideia da 

magnitude do conflito. Por parte dos portugueses, foram citados três mortos 
(Vicente Rey, Domingos Debem e outro do Porto) e diversos feridos, entre 
eles o almocádem Martim Anes - chefe da milícia urbana. Entre os 
estrangeiros, são nomeados seis mortos. 

 
O documento então mostra-nos a motivação da composição feita pelas 

duas partes:  
 

“chagados e feytos danos e perdas da huma parte e da outra e 
emtendendo e conhocendo cada huma das partes os boons 
divididos e o grande amor que antre si ouveram e aviam de longo 
tempo e querendo as partes viirem a boom amor e a bõa paz pera 
todo sempre acima veeron a tal amigavil composiçom.” 

 
O interesse, portanto, em fazer esta composição é a de manter o 

equilíbrio comercial na cidade e diminuir as tensões consequentes do conflito 
entre estrangeiros e cidadãos. Essas tensões não são novidade para os 
habitantes de Lisboa. D. Dinis, em carta régia de 1294 (Lisboa, 1947: 09-10), 
concorda em efetuar a construção de uma nova muralha na cidade: 

 
“a todos aqueles que esta carta virem e leer ouvyren faço saber, 
que como a cydade de Lisboa stevesse en perygoo de la mha torre 
da escrivanya ataas mhas casa das galees de contra o mar, per 
razon do muro que hy nom avia, nem fortaleza nenhuma e que 
recebya per hy o Concelho muyto mal e muyto dano per razom 
daqueles que cursan pelo mar de fora parte, tyvy por ben con o 
alcayde e con os alvaziis e con o Concelho da dita vila d[e] aver 
co[n]selho, como fosse a vila mays defesa e mays onrrada e may 
fortelegada por ende, euu e o Concelho tevemos por ben de se 
fazer huum muro de la torre de mha escrivanya ataa as mhas casa 
da Rua Nova.” (Lisboa, 1947: 09) 

 
Na segunda parte da divisão que fizemos do documento principal que 

analisamos, é descrito quais pagamentos decorrido do conflito devem ser 
efetuados por ambas as partes. Em primeiro lugar, tratam sobre o 
“corregimento dos mortos”, cotado em cento e cinquenta libras por morto. A 
seguir, estimaram os danos e as perdas dos estrangeiros em sessenta libras, 
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dando autoridade ao almoxarife, Pero Periz, de modificar esse preço, para mais 
ou para menos, dependendo do prejuízo efetivo. 

 
O documento prossegue, expondo as exigências de que os homens do 

concelho pagassem os cirurgiães que guarneceram os estrangeiros 
machucados. Se estes estiverem machucados a ponto de não poderem voltar 
às suas atividades, os lisboetas devem lhe alimentar “ata que seja saão”. A 
seguir, comenta-se que toda mercadoria que uma parte roubou da outra 
devesse ser devolvida, dando destaque a um “baixel das sardinhas” e ao 
“baixel de Domingos Periz do triigo que filou no mar”. 

 
Posteriormente, a composição explicita uma “promessa” feita pelos 

estrangeiros aos comerciantes de Lisboa: responsabilizaram-se por dar 
transporte e proteção a qualquer um que possua propriedades no Reino de 
Portugal e do Algarve e que queira ir com eles. Cita-se a Normandia e Flandres 
como destinos destes portugueses. Em 1293, o monarca D. Dinis aprovou 
uma bolsa de mercadores portugueses que comerciavam com Flandres, 
Inglaterra e França, que incluía um sistema de seguros para os navios que 
recebessem mercadorias em Portugal ou que fossem fretados por 
comerciantes portugueses com a finalidade de se dirigir para fora do reino 
(Oliveira Marques, 2010: 154). É, portanto, presumível que essa prática tenha 
aumentado um fluxo comercial com a região, que já se via em 
desenvolvimento. 

 
A terceira parte do documento apresenta-nos uma imensa lista de 

pessoas envolvidas no conflito, tanto habitantes da cidade de Lisboa quanto 
estrangeiros. Inicia apontando o nome de vinte e dois homens bons que 
outorgaram o documento que tomaram o compromisso de fazer cumprir 
“todalas cousas de suso ditas e cada huma delas”. Entre eles, encontram-se o 
almoxarife Vicente Martiins, o vigário, também chamado Vicente Martiins, e 
um dos alvazís de Lisboa, Lourenço Periz. 

 
Em seguida, é apresentada uma lista de dezenove estrangeiros que, 

durante o conflito, fizeram reféns no concelho de Lisboa. Negociaram que eles 
poderiam sair de “sa bõa e livre vontade” sob três condições: que os 
“mercadores e homens e os averes dos Reynos de Portugal e do Algarve” que 
iriam viajar em seus navios tivessem chegado em seus destinos; que todos os 
reféns fossem livres; e apenas com o mandato do almoxarife e um dos dois 
alvazís, no mínimo. 

 
Segue-se, na descrição do documento, uma lista de 144 nomes de 

estrangeiros, longuíssima quando comparada com as outras, divididos a partir 
das barcas que navegavam (37 no total) e dividindo-nos entre mestres e 
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marinheiros. Entre eles, podemos observar alguns nobres, nove no total, uma 
pequena minoria quando comparada com a quantidade de pessoas sem o título 
de “dom”. 

 
Na última parte que dividimos, de considerações finais e testemunhas, o 

documento expressa o juramento de todos os envolvidos, tanto estrangeiros 
quanto cidadãos de Lisboa, e a punição àqueles que não cumprissem o que a 
composição estabeleceu, defendendo o retorno às atividades cotidianas entre 
os membros das duas partes: 

 
“E se o assy nom fezerem e aguardarem que fiquem por fe 
perjuros e por traedores come quem mata senhore e trae castelo. 
E todas estas cousas de susoditas e cada huma delas devem andar 
antre as partes a boa fe e sem maao emgano.”  

 
As testemunhas da feitura do documento, no Mosteiro dos Frades 

Menores, foram D. Yane, o bispo da cidade, dom Roy Paaiz Bugallo, Pero 
Paaiz, tabelião, Giral Dominguiz, deão de Braga, João Martins, clérigo, outros 
nomes sem explicitação de função e “outros muytos portugueses e castelãos”. 
Gil Soariz, o tabelião, foi quem escreveu o documento, mandado pelas duas 
partes do conflito, que fariam também duas cópias semelhantes, contendo os 
selos de todos os mestres, alcaide, alvazil e almoxarife do concelho de Lisboa. 

 
A primeira questão a ser observada diz respeito aos agentes desse 

acontecimento histórico. Claramente, de ambas as partes, são mercadores que 
participam do confronto. A partir disso, pode-se observar no documento uma 
clara distinção de mercadores estrangeiros e mercadores de Lisboa, criando dois 
grupos distintos, baseados em sua origem, no enfrentamento que se deu no 
porto. Jacques Le Goff analisa o sentimento dos mercadores e o que chama de 
“civilização urbana”. 

 
“Sua cidade: é nela que eles [os mercadores] pensam 
frequentemente. Ela ocupa o primeiro lugar em suas 
preocupações e afeições. Por certo, o patriotismo urbano dos 
mercadores é também interesseiro. Sua cidade é o centro, a base 
de seus negócios e de seu poder. Se ela lhes deve muito, também 
eles lhe devem muito. Sabem que ela é um dos fundamentos de 
sua força. Assim, no estrangeiro, eles não tardam a recompor uma 
unidade à sua imagem. As nações dos mercadores estrangeiros, com 
sua organização política, organização corporativa, confrarias e 
festas em honra de santos de sua terra natal, agrupados num 
bairro da cidade estrangeira, fazem renascer ali a pátria que 
deixaram, mas que continuam a servir.” (Le Goff, 1991: 127). 

 
Tal identidade local ultrapassa as fronteiras urbanas, como podemos 

observar no caso dos estrangeiros: a maioria das embarcações que estavam no 
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porto de Lisboa naquele momento eram originários da Hermandad de la 
Marisma, uma associação de cidades com fins econômicos na Cantábria, norte 
da Península Ibérica, o que explica o fato de terem se unido contra os 
mercadores de Lisboa. 

 
“Las disputas internas de Castilla a lo largo del siglo XIII no 
impidieron el despliegue del área atlántica marítima. La ya 
anunciada Hermandad de la Marisma de 1296 se crea como una 
confederación cuyo objetivo era defender los intereses de sus 
integrantes: Castro Urdiales, Santander, Laredo, Bermeo, Guetaria 
y Vitoria.” (Rivera Medina, 2006: 124). 

 
A causa da contenda não é explícita no documento. Porém, podemos 

inferir que a tensão entre estrangeiros e naturais da cidade já existia com 
grande intensidade. Afirmamos isso porque o já referido ato conjunto entre o 
concelho e o poder monárquico de construir uma muralha para proteção da 
cidade já refere-se ao fato de seus habitantes correrem perigo contra aqueles 
que vinham do mar - piratas e comerciantes. 

 
Uma importância grande é dada ao cargo de almoxarife, uma espécie de 

“inspetor” da época, que superintendia o que tocasse as propriedades régias da 
cidade (Caetano, 1981: 45). Mostra, portanto, que existia uma relação direta 
entre o concelho e os oficiais régios em sua administração interna, 
principalmente quando alvazís e almoxarife devem dar seu parecer em 
conjunto sobre a saída dos estrangeiros de Lisboa. 

 
Qual o motivo de um representante fiscal do rei ser peça fundamental da 

negociação? A resposta para essa pergunta poderá ser encontrada no fato de 
D. Dinis, continuando uma política de seu pai, D. Afonso III, ter comprado 
um grande número de tendas na cidade, principalmente na freguesia de Santa 
Madalena, próximo ao porto da cidade (Silva, 2008: 276). Portanto, podemos 
considerar que qualquer distúrbio nas atividades burguesas da cidade 
interessava ao poder monárquico, por ter como consequência uma diminuição 
das rendas derivadas do referido espaço urbano.5 

 

                                                             
5 A prática de compra de tendas na cidade de Lisboa efetuada por D. Dinis e seu pai não 
aconteceu sem resistências. Devido à restrição da mobilidade da propriedade no território 
urbano da cidade, em 1285 uma assembleia composta pelo alcaide, pelos alvazis, por 
mercadores e artesãos olisiponenses foi presidida pelo rei. Para os habitantes, o monarca 
ofendia direitos defendidos pelo foral da cidade. O resultado da reunião foi de que D. Dinis 
não perderia suas tendas, contanto que não expandisse suas possessões às que restavam na 
cidade (Caetano, 1981: 38). Esse acontecimento mostra que a burguesia lisboeta utilizava o 
concelho para estabelecer relações de negociação com o senhor da cidade, o rei, no que 
tocava suas atividades econômicas. 
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O fato de a composição ser fiscalizada por membros do concelho e do 
poder senhorial-monárquico da cidade é salientado na punição àqueles que 
não cumprissem o prometido na composição. Ser tratado como quem mata 
senhor e trai castelo relaciona-se com o que José Mattoso chama de uma 
mentalidade feudal da sociedade medieval portuguesa que permeia a vida 
quotidiana, observável a partir da linguagem, mesmo em estruturas que não 
têm como base o poder senhorial (como é o caso do órgão concelhio). 

 
“Com efeito, os seus termos técnicos [da terminologia vassálica] 
penetram nos espaços e ocasiões mais correntes e os seus 
conceitos utilizam-se para designar, ainda que por aproximação, 
uma grande quantidade de situações. Este fenómeno só se pode 
explicar admitindo os seguintes princípios: 1) que foi 
efectivamente a aplicação do modelo estabelecido pelos 
compromissos pessoais entre o senhor e o vassalo ou o benfeitor 
e o protegido o que inspirou o próprio ordenamento da vida 
social; 2) que a enorme importância atribuída aos compromissos 
pessoais constitui a contrapartida do poder político e se explica 
pela sua efectiva incapacidade para garantir a segurança pública; 3) 
que o modelo de relações próprio da aristocracia guerreira se 
propagou por todo o corpo social, embora eventualmente com 
alterações de significado e de conteúdo ideológico que o estudo 
semântico dos vocábulos típicos poderá revelar.” (Mattoso, 1993: 
150). 

 
Pode-se interpretar tal ação punitiva como um aspecto da sociedade 

feudoburguesa que José Luis Romero teorizou. Por mais que a burguesia fosse 
antagônica ao poder senhorial, ela não estava isolada deste. Conviviam, 
relacionavam-se e uma concepção de mundo interferia na outra. Mesmo assim, 
o poder concelhio tinha suas especificidades, essencialmente diferentes àquelas 
do senhorial, principalmente no que concerne seu caráter coletivo formado 
por assembleias regulares. 

 
Algumas conclusões preliminares podem ser retiradas a partir da análise 

que fizemos do documento em questão. A primeira delas é que o concelho 
possuía uma autonomia relativa para lidar com problemas que influenciavam 
os ofícios de seus habitantes mais poderosos, entre eles a classe burguesa. 
Podemos inferir que a identificação com a cidade cria certo tipo de 
solidariedade entre membros da mesma classe. Essa solidariedade os une, 
tanto no momento da contenda violenta, quanto na resolução do conflito no 
órgão concelhio contra competidores estrangeiros com o mesmo tipo de 
identificação em relação a seus lugares de origem. Apesar da existência de uma 
linguagem feudal que compreende uma permeabilidade da mentalidade 
senhorial sobre os membros que vivem uma lógica diferente, esta é mediada 
por uma situação tipicamente burguesa, podendo ser observada a 
sobreposição das duas estruturas no documento. 
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É possível cruzar as informações do documento com outros produzidos 

na mesma época para compreender melhor as relações conflituosas entre 
estrangeiros e habitantes da cidade durante o período medieval. O tema central 
do documento diz respeito a enfrentamentos, porém não é a única abordagem 
possível: ele oferece indícios de formação de identidades locais para defesa de 
interesses econômicos a partir de instituições políticas, que podem ser 
comparadas com o esforço dos monarcas portugueses – inclusive o próprio D. 
Dinis – de criar um sentimento de pertencimento ao reino português na Idade 
Média. Diferentes questões e problemáticas podem ser levadas a essa 
composição. A presente análise não a esgota, mas oferece uma abordagem 
possível sobre a evidência, apresentando ao público um documento rico em 
informações que abrem caminho para outras interpretações. 
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Anexo 1 – Países, regiões e cidades do comércio externo português 

 

Mapa baseado em: Oliveira Marques, A. H. (1996). A Diversificação 
Económica. In: Oliveira Marques, A. H. et Serrão, Joel (dir.), Coelho, Maria 

Helena da Cruz et Homem, Armando Luís de Carvalho (coord.). Nova 
História de Portugal - Portugal em Definição de Fronteiras (1096-1325). 

Lisboa: Presença, pp. 513. 
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Anexo 2 – Nomes envolvidos 

Estrangeiros: 

 

Nome da 
embarcação 

Tipo de 
embarca
ção 

Mestre Marinheiros 

Sancta Maria de Fonte 
Rabia 

Nau Miqueo de Furi dom Salvado de 
Barquio  
Pes Andreu 
 

Sancta Maria de Fonte 
Rabia 

Nau Miqueeo de 
Castel 

Guylham de Sam 
Joham 
Miqueo de Leyxo 
Maniom de Suy 

São Pedro de Fonte 
Rabia 

Aloque Arnaao 
Dabarez 

dom Maniom de 
Randaz 

Sancto Spritu de Sam 
Savaschaão 

Nau Pes do Brio joham Anel 
Bidaao de Braon 
Diogo Darucurem 

Sam Savaschaão Nau Joham de 
Saboroso 

Joham da Phaya,  
dom Guylhelme de 
Priate  
Pelegrim de Balay 
Ochoa Garcia 
 Joham. 

Santo Spritu de Sam 
Savaschão 

Coca senhor de Perel Arnaao,  
joam Daris,  
Mingo Dalçaga,  
Arnaão de Maçagos. 

Sam savaschaão Coca Miquo de Fins Martim Sanchis 
Dalmages 
Nicolaao de Pariceo 
 Joham Guirant. 

Sam Joham de Laredo Nau Diogo Bono Joham de Golar 
Diogo Periz 
darrasines, 
Pasqual de Laredo. 

Sancta Maria de 
Laredo 

Coca Per Arnaao de 
çacaci 

dom Maniom de Sam 
Joham 
Pero e Guilhem de la 
Ponte 
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 Joham Periz de 
Lascal. 

Sancta Maria Dabelles Nau Fernam Joham Joham Galego de 
Santander 
Nuno Periz 
Joham Bertolameu. 

Sancta Maria d[e] 
Abelhes 

Coca Afonso 
Martinz 

Amorros de Castro 
Sancho peris de 
Castro 
Pero Amigo do 
Porto. 

Sancto Spritu de 
Castro 

Nave Per Joham Johane Arnaão 
Fernando Juanes 
Joham Periz 
Sancho de Prado 
Stevam Guytaz 
Joham Periz 
Pero Periz 
Martim Lopiz Pero 
Garcia 
Johane Ochoa Lobo 
Diogo Joam 
 Lopo Joham 

Sam Nicolaao de 
Castro 

Nau Joham de 
Castro 

Joham Periz 
Barregam 
Martim Ochõa 
Peleguim 
Joham de Barra 
Martim Sanchis 
Onego Diaz 
Pero Martiinz 
Pero Fernandiz 
Diogo Seravosiam 
Per Joham 
Mecha Bernaldo 

Sam Bertolameu de 
Castro 

Nave Joham Ortiz 
mestre de 
Begano 

Sancho Periz 
Garcia Iuanes 
Pero Periz 
Pero Garcia 
Pero Martiins 
Joham Oniguit 
Bertholameu Pedro  
Pedro Sancho 
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Martiinz. 

Sancta Maria de Castro Nave Joham Guyrant Joham Periz 
seu irmão dom 
Pascual de Soyola 
Pero Fernandiz 
Martim Savat 
Per Joham Pernat 
Miguel Periz 
Joham Reymon 
Martim Periz 
Simhom Dominguez 
Joham Dagras 
Martim Vez 
Joham Savez 
Pero Savez 
Pero Conquesa 
nicolaao Galego 
Joham Vez, Martim 
Vez. 

Deus de Castro Aloque Joham Periz 
Çale 

Adaerço Garcia Periz 
Stevam Periz 
João Sarraão 
Rool Peregrino 
Stevam Fuseyro do 
Porto 
Bertolameu de 
Santamder 
Joham de Pando 
Pero Galego 
Pero Combo 
Furtunho Toucim. 

Sam Vicente de 
Castelo 

Nave Diogo de Grela Joham Romeu 
Martim de Samaou 
Martim Darcaça 
Martim Lopiz 
Roy Periz 
Joham de Miranda 
Martim de Sobrada 
Nicolaao Beento 
Joham de Perez 
Diogo Joham 
Garcia Lopiz 
Juanes Nicolaao de 
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Sam Joham Roz 
Sancho de Tua 
Arnatom Miguel 
Dioto Lopeyam. 

Santa Maria de Castro Nave Joham Peris de 
Greda 

Martim Sans 
Domingos Pascual de 
Sabila 
Joham Reymon 
Migueel Periz 

Sancta Maria 
Magdalena de Castro  

Nave dom Bernal de 
Leyrola 

Joham Bono 
dito Vidal de 
Bocaforte 
dom Bernal Descas 

Sancto Spritu de 
Castro 

Nave Per Joham de 
Mamet 

Sancho Periz de 
Brado 
Stevam Girat 
Joham Arnaao de 
Castro 

Sancto Sprito de 
Castro 

Nave Joham de 
Castro 

Joam Oerz Barregam 
Pelegrim de Purdigi 
Pero Martinz dos 
Untos 

Sam Bertolameu de 
Castro. 

Aloque joham Ortiz Garcia Yuanes 
Sancho Periz de 
Berganha 
Pero Periz genrro 

Castro Aloque Joham Periz 
Deu 

Joham de Pando 

Vermeo Nave Nicolaao de 
Laredo 

Pere Joham d[e] 
Artequecho 
Joham Periz de 
Vermeo 
 Joham Balas 

Sancta Maria Rosa Nave Pero 
Guylhelme 

Bernal da Restevam 
Joham de Scalam 
Joham Velas. 

Santa Cruz de 
Santamder 

Nau Domingo Periz 
del Campo 

Joham Nicolaao 
 Vidal 

Sancta Clara de 
Sanctamder 

Nave Martim de 
Castelho 

Diogo de Graredo 
Martim Nicolas 
Diogo Cunhado 

Sancta Maria de 
Lixboa 

Nave Gonçalo Periz 
de Castello 

Roy Periz 
Reymon Joham 
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Johane Anes 

Santa Margarida de 
Lixboa 

Nau Joham de 
Cozino 

Pero Goterriz 
Joham Barqueiro 

São Leom de 
Santamder 

Nave Diago Alvariz Vidal 

Deos de Sanctamder - Diogo Periz 
Queixo 

Pero Periz Dobblo,  
dom Yuanes de 
Volda 

Sam Nicolaao de 
Sanctamder 

Coca Joham Cariazo Joham de Santiago 

Sam Joham de 
Sanctamder 

Nau diogo Periz 
dito Galizano 

Pero Guteriz  
Fernam Garcia 
 Joham Cariazo. 

Santa Maria 
deSanctamder 

Aloque Joham Periz 
Galo 

Pero Priçanez  
Joham Perisz Caixo. 

Sam Joham de 
Sanctamder 

Coca Dom Pedro 
Vidal 

Diogo Joam 

Sancta Maria de 
Sanctamder 

Aloque Pedro Cochia Joham de Costanço 
Rodrigo de Castello. 

Total: 178 estrangeiros. 
 

Autoria da tabela: Bruno Marconi da Costa 

Tabela baseada em: Lisboa, Câmara Municipal. (1947) Documentos para a 
História da Cidade de Lisboa – Livro I de Místicos de Reis, Livro II do rei D. 

Fernando. Lisboa: Câmara Municipal, documento 1, pp. 3. 
 

Homens-bons 

Nome Cargo 

Maestre Juyaão  

Gil Eanes  

Diogo Periz de Valverde  

Domingos Dominguiz  

Stevam Anes  

Stevam Moniz  

Stevam Dominguiz de Domna Loba  

Affonso Anes  

Thome Estevez  

Domingos Duraaiz  

Pero Affonso  

Vicente Martiins Almoxarife 

Vicente Martiins Vigário 
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Domingos Duraaiz Frol de Rosa  

Fourenço Periz Alvazil 

Roy Gomez  

Joham de Santarém  

Stevam Dominguiz de Loulé  

Abril Periz  

Stevam Marttins de Sam Nicolaao  

Gil Picoto  

Pero Martiins Bolham  

Total: 22 homens-bons 

Autoria da tabela: Bruno Marconi da Costa 

Tabela baseada em: Lisboa, Câmara Municipal. (1947) Documentos para a 
História da Cidade de Lisboa – Livro I de Místicos de Reis, Livro II do rei D. 

Fernando. Lisboa: Câmara Municipal, documento 1, pp. 3. 

 

Testemunhas 

Nome Cargo 

D. Yane Bispo de Lisboa 

Dom Roy Paaiz Bugallo  

Pero Paaiz Tabelião de Lisboa 

Giral Dominguiz Deão de Braga 

Joham Martiins Clérigo 

Stevam Dominguiz  

Pero Martiins  

Lourenço Dominguiz  

E outros muitos portugueses e castelãos 

 

Autoria das tabelas: Bruno Marconi da Costa 

Tabela baseada em: Lisboa, Câmara Municipal. (1947) Documentos para a 
História da Cidade de Lisboa – Livro I de Místicos de Reis, Livro II do rei D. 

Fernando. Lisboa: Câmara Municipal, documento 1, pp. 3. 
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