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Apresentação

 “A Arte é tudo – tudo o resto é nada. 
Só um livro é capaz de fazer a eternidade de um povo.”

Eça de Queirós in “A Correspondência de Fradique Mendes.”

Com esta quarta publicação dos artigos produzidos no âmbito das Jornadas 
Internacionais de Idade Média, as quais, desde 2016, ininterruptamente, se têm 
vindo a realizar nesta Notável Vila, reforça-se a firmeza do compromisso assumido 
entre a Câmara Municipal de Castelo de Vide e o Instituto de Estudos Medievais, 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
Na realidade, as vivências e a oralidade intrínsecas à realidade presencial própria 
dos dias em que se desenrolam as Jornadas, caraterizam-se por terem um sabor 
insubstituível, tão específico do inigualável prazer que brota do diálogo nas relações 
entre seres humanos. E, por assim ser, contamos mentalmente os meses que faltam 
para mais um reencontro anual neste espaço-projeto, onde, entre a riqueza das 
apresentações pluridisciplinares e os profícuos debates em diferentes línguas, há 
sempre um intervalo para desfrutar do tempo – deste tempo denso e sedimentado 
que só as terras fundadas na Idade Média possuem. É, pois, nesta atmosfera plácida 
e tranquila, entre prenúncios de outono, que esta Notável Vila (onde nasceu Garcia 
de Orta, Mouzinho da Silveira, Laranjo Coelho e Salgueiro Maia), sente o orgulho de 
ser palco desta feliz cooperação entre Academia, Universidade e Poder Local, cujos 
resultados, ano após ano, subsidiam indelevelmente o conhecimento histórico.

De facto, por um lado, é neste ambiente telúrico e de entusiasmo que decorrem as 
Jornadas da Idade Média, sentindo-se a riqueza intrínseca na descontraída interação 
entre investigadores, alunos e colaboradores – e ainda com o próprio lugar! Um espaço 
de experiências, de reflexões, de diferentes abordagens, de distintas perspetivas, que 
em sala, nos corredores ou no jardim, resulta em enriquecimento dos participantes 
e alimenta a harmonia entre medievalistas. Contudo, será sempre através da forma 
de LIVRO que o conhecimento transcrito ganha garantias da sua perenidade, na 
medida em que essa materialidade substantiva ultrapassa as coordenadas do Tempo 
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e dos Lugares, cumprindo assim (ainda) a sua primordial missão de transmissão do 
saber entre as sociedades. Por cada ano que passa, e verificando-se a continuidade 
deste projeto, cresce o orgulho de Castelo de Vide, na medida em que, embora 
participando de forma muito modesta mas muito empenhada, cumpre e faz jus ao 
compromisso formal e público assumido desde a primeira hora: “proporcionar as 
condições necessárias para que Castelo de Vide, durante longos e frutuosos anos, 
se afirme como um fórum de discussão entre investigadores que tragam luz sobre 
os infindos mistérios que envolvem a cidade medieval europeia!” Porém, há no 
tempo presente uma ameaça latente que rasga o planeamento e torna a decisão sobre 
a realização da iniciativa depender da realidade circunstanciada quase ao dia. De 
facto, no momento em que estas linhas são escritas importa sublinhar o período 
verdadeiramente excecional em que vários países do mundo, e particularmente 
Portugal, estão assolados pela pandemia COVID-19, cuja evolução e desfecho a 
ciência ainda não domina. 

Porém, não obstante este contexto de risco – e naturalmente porque Castelo 
de Vide iça a sua bandeira de lugar “Clean and Safe”, sendo, portanto, e por ora, um 
território sanitariamente seguro –, reiterámos ao Instituto de Estudos Medievais a 
nossa determinação em prosseguir com as Jornadas no presente ano de 2020, ou 
seja, daqui a poucas semanas. E a resposta intrépida foi: “– Vamos a isso! Seguindo 
obviamente os protocolos de segurança!” E, é precisamente neste acreditar de que 
podemos ser proprietários do nosso destino que sentimos a profunda convicção de 
2021 trazer mais um livro a esta fantástica coleção. Queremos muito acreditar que todo 
o esforço já produzido até à data será justamente compensado pela força providencial 
de repetirmos esta tarefa concretizando as Jornadas dedicadas à Governança da 
Cidade Medieval, servindo assim a investigação histórica e ganhando conhecimento 
à Idade Média. Por último, importará sempre – e uma vez mais! –, como ato da 
mais elementar justiça, agradecer genuinamente à Direção do Instituto de Estudos 
Medievais. A ilustre plêiade das Professoras/Investigadoras/Diretoras que têm sido 
verdadeiras construtoras desta arquitetura de conhecimento em torno da cidade 
medieval, graças ao empenhamento e dedicado trabalho produzido na organização 
e coordenação desta iniciativa, semearam frutos que, ano após ano, evidenciam um 
inestimável sucesso consubstanciado com esta notável obra fundada já em 4 livros. 
E Castelo de Vide agradece reconhecidamente o privilégio por associar o seu nome 
a este singular projeto de investigação que assim vai fazendo a sua própria história!

António Pita
Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vide



Abastecer a Cidade na Europa Medieval: 
algumas reflexões em torno de um colóquio,

 de um livro e de um tema

Amélia Aguiar Andrade1

Gonçalo Melo da Silva2

Em Outubro de 2019 decorreram em Castelo de Vide a 3ª Escola de Outono 
em Estudos Medievais e as 4ªs Jornadas Internacionais de Idade Média, estas últimas 
em torno do tema Abastecer a cidade na Europa medieval. Um ano depois, graças 
ao apoio da Câmara Municipal de Castelo de Vide disponibiliza-se ao público 
uma recolha de textos selecionados de entre os apresentados nesses dois eventos, 
depois de terem sido alvo de uma dupla avaliação por pares. Apesar das dificuldades 
colocadas pelo actual contexto pandémico ao desenvolvimento de trabalhos de 
investigação, é possível publicar um conjunto de trinta textos elaborados por trinta 
e três investigadores provenientes de Portugal, Espanha, Itália, França e Estados 
Unidos da América. Esta obra, revelando e ampliando o que foram as lições da 
Escola de Outono e as conferências plenárias e comunicações das Jornadas, vem dar 
continuidade ao desiderato que desde sempre se quis associar à organização destes 
dois eventos: ultrapassar o âmbito mais restrito dos que neles participaram para 
chegar a públicos mais vastos, através da divulgação, em formato papel e digital, de 
conhecimento novo e de qualidade sobre a cidade medieval. 

Contudo, este livro não recolhe os posters apresentados pelos alunos da 
Escola de Outono, reveladores de trabalhos em curso destinados à obtenção do 
grau de mestre ou de doutor, que suscitaram não só animadas discussões como 
novas interpelações que constituíram importantes contributos para a melhoria das 
problemáticas e das metodologias de trabalho a empreender pelos estudantes. A sua 

1 IEM - NOVA FCSH.
2 IEM - NOVA FCSH.
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diversidade temática foi reveladora de que, apesar dos constrangimentos no apoio à 
investigação, continua a haver jovens disponíveis para desbravarem novos caminhos 
para um melhor conhecimento da Idade Média. A adesão de um número cada vez 
mais elevado de estudantes e a participação, para além dos professores convidados, 
de outros professores e/ou investigadores interessados em participar nas discussões, 
comprovam a importância deste tipo de actividade para a formação de jovens 
investigadores e de como a Escola de Outono de Castelo de Vide se tem vindo a impor, 
paulatinamente, na agenda de trabalho de mestrandos e doutorandos nacionais e 
estrangeiros.

Condicionalismos de vária ordem impedem também, a transcrição nesta 
obra, dos debates que tiveram lugar no final das distintas sessões das Jornadas, a 
partir dos quais se alargaram perspectivas, se sugeriram outras interpretações dos 
dados, se contextualizaram de forma mais ampla resultados. Contributos que muitos 
autores inseriram nas versões escritas das suas apresentações agora publicadas, o 
que é revelador da importância que o debate científico sempre tem para a melhoria 
da qualidade dos estudos históricos. A diversidade da proveniência, formação e 
interesses historiográficos dos participantes bem como a saudável mistura entre 
investigadores experientes e jovens em início de carreira que caracteriza as Jornadas, 
tem sido particularmente estimulante para uma frutuosa troca de ideias, que não se 
esgota nas sessões e, se prolonga nos momentos de convívio, abrindo caminho ao 
estabelecimento de futuras redes de trabalho colaborativo. 

Os textos agora apresentados comprovam a pertinência da escolha do tema do 
abastecimento da cidade medieval para as Jornadas, não só porque este surge como 
um elemento incontornável na subsistência das comunidades urbanas medievais 
como também se revela com um objecto historiográfico de enorme potencialidade, 
uma vez que pode interligar-se com problemáticas bem presentes na sociedade actual, 
como o equilíbrio dos ecossistemas, a exploração regrada dos recursos naturais, a 
protecção do ambiente, entre outras. Apresenta ainda uma especial disponibilidade 
para o desenvolvimento de estudos de carácter interdisciplinar em que a História 
e a Arqueologia medievais podem beneficiar muito do diálogo com outros ramos 
do saber que estão para além das Ciências Sociais e Humanas como é o caso, por 
exemplo, da Geologia, da Biologia ou, da Agronomia.

Contudo, quando um encontro científico resulta, como acontece com as Jornadas 
Internacionais de Idade Média de Castelo de Vide, de um apelo a comunicações 
amplamente divulgado, tende sempre a ocorrer um certo distanciamento entre o 
que desejam os organizadores – plasmado no texto de apresentação e nas sugestões 
temáticas – e a resposta da comunidade científica, expressa nas propostas de 
comunicação. Os organizadores pretendem que o programa seja temático, espacial e 
cronologicamente o mais completo e abrangente possível, enquanto os investigadores 
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traduzem, nas suas propostas, as dinâmicas actuais da investigação desenvolvida nos 
contextos historiográficos em que se inserem. As palestras dos oradores convidados 
pretendem por isso ser, nesse contexto, as âncoras que possibilitam que a temática 
central encontre um levantamento de problemáticas inovadoras e/ou a proposta 
de metodologias capazes de lhe responderem com a maior eficácia. Circunstâncias 
que se reflectem no conteúdo desta publicação, em que se mesclam as propostas 
de escopo mais profundo e reflexivo com os estudos de caso, mais circunscritos 
temática e espacialmente. Em todos, o leitor pode ainda encontrar remissões para 
uma vasta bibliografia complementar ou, a referência a colecções documentais 
que poderá consultar. A riqueza desta obra, que nos apraz salientar, assenta na 
complementaridade entre as perspectivas apresentadas, a diversidade de espaços de 
observação considerados e a amplitude das problemáticas equacionadas.

De entre os textos apresentados pelos oradores convidados cumpre destacar os 
que equacionaram as questões de abastecimento urbano de uma forma mais profunda 
lançando perspectivas e metodologias de trabalho muito estimulantes e os que, não 
tendo o abastecimento como cerne das suas apresentações, todavia traçaram quadros 
de reflexão problematizantes sobre espaços, cronologias e protagonistas do processo 
urbano em espaços e cronologias menos glosados. No primeiro caso contam-se 
os artigos de Emílio Martín Gutiérrez e de Denis Menjot. No seu texto Ciudades y 
processo de “agrarizacíon” en Andalucía Occidental durante el siglo XV, o primeiro 
dos autores referidos parte de uma escala regional e do estabelecimento de uma 
cartografia exemplar para realçar a interacção entre a cidade e o campo na construção 
das paisagens sociais medievais. Valorizando a interdisciplinaridade reflecte sobre 
a importância da análise dos ecossistemas em que se inserem os núcleos urbanos 
pois estes constituem a base da exploração dos recursos naturais, fundamentais no 
abastecimento urbano e na sua inserção em circuitos de consumo mais vastos. O 
texto de Denis Menjot – Defender la ciudad contra el hambre: las políticas anonarias 
de los gobiernos urbanos en la Europa bajomedieval – assume-se como uma síntese 
reflexiva que tem como espaço de observação a Europa medieval e que glosa as 
principais problemáticas sobre as questões relacionadas com o abastecimento de 
cereal e com a capacidade de resposta das cidades ao problema das carestias de 
cereal, na perspectiva dos poderes em presença. Um texto que se completa com o 
excelente estudo de uma pequena cidade no contexto português que Iria Gonçalves, 
oradora convidada desenvolve em Uma pequena cidade e o seu pão na Baixa idade 
Média: o caso de Loulé.

Sauro Gelichi por seu turno, em Strange Cities on the waters: north Adriatic 
settlements between 7th-9th centuries AD, tendo como espaço de observação a 
região lagunar de instalação das cidades de Veneza e Commachio, estabelece um 
reflexão sobre um adequado entrosar de fontes escritas e arqueológicas e do seu 
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questionamento para a recuperação de cronologias mais recuadas e para equacionar 
a problemática da instalação de comunidades urbanas em espaços marginais. No seu 
texto de Hermenegildo Fernandes – Alguns problemas em torno de uma transição 
urbana no Sudoeste da Península Ibérica (séculos XI-XII) – reencontramos a afirmação 
das potencialidades da utilização simultânea e completar de fontes narrativas 
e resultados da investigação arqueológica, no esclarecimento dos processos de 
transformação sociais e espaciais urbanos. Aplicada ao estudo das transformações 
sofridas pelas cidades do al-Andalus no contexto das ocupações de Almorávidas e 
Almóadas permite apontar ainda permanências que se prolongam no pós-conquista 
cristã e consequentemente, um melhor entendimento das transformações que a 
ocupação cristã vai gerar. 

A maioria dos textos agora disponibilizados têm como cronologia dominante 
os séculos XIV e XV, tanto mais esperável quanto predominam os estudos que têm 
a Península Ibérica como quadro espacial de observação e dentro desta, sobretudo 
os reinos medievais cristãos. A conjuntura peninsular de guerra com o Islão, 
que se prolongou de forma mais evidente até à 2ª metade do século XIII, gerou 
uma afirmação tardia da cidade ibérica em relação a outras regiões europeias e 
consequentemente, a sua presença nas fontes disponíveis. Este predomínio espacial 
peninsular tem o seu contraponto nas aproximações a espaços de além Pirinéus que 
tanto privilegiam a escala regional – o Auvergne considerado na cronologia longa que 
se estende entre os séculos XIII e XVI e em função de um elemento específico como 
era a presença mendicante – como uma cidade de referência de tradição romana e 
feição mediterrânica como foi a Roma medieval e o seu abastecimento de matérias 
primas, aqui também analisados, numa ampla diacronia. 

Desde sempre que as comunicações resultantes das distintas edições das 
Jornadas têm vindo a revelar que a Europa urbana medieval tende a organizar-se em 
função da dicotomia grande cidade/média e pequena cidade, com claro predomínio 
deste último modelo, por isso cada vez mais presente na agenda de investigação 
sobre a cidade medieval. É pois maioritariamente em função de pequenas e de 
médias cidades que os problemas de abastecimento se encontram apresentados, quer 
estas se apresentem articuladas em redes de contactos ou de espaços regionais quer 
consideradas per si.

A elaboração dos estudos inseridos nesta obra recorreu a uma enorme diversidade 
de fontes: materiais, documentais, normativas, iconográficas, numismáticas, 
arqueológicas às quais há que acrescentar todos os materiais – especialmente os de 
natureza cartográfica – produzidos pelos autores dos textos e resultantes do tratamento 
de informação inédita, alguns constituindo propostas interpretativas inovadoras. 
Destacam-se as que traduzem as preocupações das comunidades e dos poderes seus 
enquadradores com as questões de abastecimento, especialmente em momentos de 
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crise ou, as que decorrem da organização dos sistemas produtivos, de circulação 
de produtos ou, da fiscalidade que lhe estava associada. Metodologicamente é de 
salientar, como cada vez mais, os estudiosos da cidade medieval tendem a utilizar, de 
forma crítica, informação muito diversa, contornando, ainda que nem sempre com 
facilidade, barreiras disciplinares ou cronológicas.

A multiplicidade de fontes utilizada explica, em parte a diversidade de 
perspectivas desenvolvidas quer estas sejam protagonizadas pela fiscalidade, pela 
normativa ou pela expressão material de marcas sobre as paisagens urbanas e peri-
urbanas e a sua articulação com a afirmação dos diferentes poderes em presença. 
Não admira por isso, que as problemáticas decorrentes surjam também variadas 
podendo salientar-se as mais frequentemente glosadas, como é o caso das resultantes 
das preocupações com o abastecimento alimentar urbano, geradas pelas recorrentes 
situações de carestia e pelos fenómenos que lhe estavam associados como as fomes, 
a alta de preços e, a especulação. Associáveis aos problemas de abastecimento de 
aglomerados humanos concentrados e com de alguma dimensão, são sem dúvida, 
as questões decorrentes das difíceis dinâmicas de articulação entre os diferentes 
poderes em presença, sobretudo quando em momentos de crise, se torna evidente a 
necessidade de garantir a paz social e a simultânea afirmação da sua eficácia como 
garantes do bem comum. 

 Outras problemáticas subjacentes às investigações reveladas nesta publicação 
centram-se na posse e usufruto de recursos naturais e agrícolas sendo que estes têm 
inerentes processos de enriquecimento que podem estar em directa correlação com 
a posse da terra, dos meios de produção e do transporte desses mesmos recursos e 
produtos. O crescimento urbano e a maior complexidade das sociedades urbanas 
e a sua consequente hierarquização fomentavam situações de conflitividade entre 
os possidentes mas, não menos importante situações de pluriactividade quer entre 
as oligarquias urbanas como nos sectores artesanais, acrescentando complexidade à 
análise dos grupos sociais intervenientes no processo de abastecimento urbano.

Fica também evidente que o abastecimento da cidade medieval e as suas 
problemáticas específicas se entrosam com outras que, não as integrando directamente 
lhe são paralelas e por vezes até sistémicas, como as que se associam com os níveis 
de produção agrícola, com o trabalho, sobretudo o de natureza artesanal, com as 
dinâmicas da actividade mercantil, ou ainda, com ao enquadramento fiscal das 
actividades económicas em contexto urbano. 

Torna-se claro ainda, que tal como muitos autores têm chamado a atenção, é 
indispensável, para estudar o abastecimento urbano medieval, equacionar a cidade 
como um simultâneo centro consumidor, produtor, transformador e distribuidor, 
mas levando sempre em conta as diferentes escalas urbanas e o estabelecimento da 
relação entre o consumo e a organização e hierarquização social que caracteriza 
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cada vila ou cidade. Mas também emerge destas distintas abordagens a necessidade 
de não equacionar a cidade medieval como um espaço fechado, antes o integrando 
em redes de abastecimento e circuitos comerciais, quer por via terreste quer por via 
fluvial e/ou marítima com escalas que encontram denominadores diversos tais como 
a relação cidade-campo, os contactos inter-regionais e os de escala internacional. 

Tendo em vista o que já se conhece sobre a natureza das fontes disponíveis 
para o estudo da cidade medieval europeia teria sido esperável que outras temáticas 
tivessem estado presentes nestas Jornadas, que tinham como objectivo estudar e 
reflectir sobre o abastecimento urbano. Sem preocupações de exaustividade podem 
referir-se alguns, bastante sugestivos. Seria o caso do estudo dos circuitos de produção 
e distribuição de produtos de luxo como os livros ou os tecidos de elevado preço. Ou, 
os problemas levantados pelo abastecimento de minorias confinadas como judeus e 
mouros nos contextos urbanos e seus conflitos com as maiorias cristãs em momentos 
de crise ou em relação a práticas alimentares específicas. A disponibilidade de fontes 
normativas, por seu lado, permite o esclarecimento do papel arbitral e regularizador 
dos poderes em presença nas vilas e cidades sobre as actividades associadas ao 
seu abastecimento. A arqueologia do edificado, se bem que constituindo uma 
orientação recente, permite recuperar a presença dos equipamentos urbanos 
associados à produção, transformação e venda de produtos – moinhos, mercados, 
carniçarias, entre outros – permitindo aclarar os lugares de abastecimento quer no 
entre muralhas quer no espaço urbano. E é surpreendente a presença discreta de 
uma parte substancial dos protagonistas do processo de abastecimento urbano: os 
mercadores, os mesteirais, os vendedores e vendedoras de retalho, os oficiais da 
máquina administrativa e fiscal de enquadramento. 

A análise do abastecimento das cidades e vilas medievais necessita da 
arqueologia para ajudar a melhor interpretar dados documentais existentes ou, a 
minimizar omissões de informação documental. E no desenho dos seus quadros 
espaciais de observação necessita de recorrer, cada vez mais, à interdisciplinaridade 
de modo a recuperar com fiabilidade os ecossistemas e as intervenções antrópicas em 
que se desenvolveram as cidades medievais e as suas envolventes. Mas, mais precisa 
de equacionar esta problemática através de investigações tendencialmente sistémicas, 
que saiam da análise de um cidade, de uma região ou de um reino específicos em 
favor de perspectivas mais globais, que possam captar circuitos interligados de 
abastecimento.

*         *
*

Os editores querem ainda deixar público o seu agradecimento a todas as 
instituições e pessoas que contribuíram para tornar este conjunto de iniciativas – 
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Jornadas Internacionais de Idade Média, Escola de Outono e publicação desta obra 
– um êxito, garantindo ainda, a sua continuidade no tempo. À Câmara Municipal 
de Castelo de Vide na pessoa de António Pita, seu Presidente temos a agradecer a 
aceitação incondicional das nossas propostas e o  modo  como criou as condições 
humanas e materiais necessárias para a sua concretização. Através da Drª Patrícia 
Martins queremos agradecer aos funcionários e funcionárias da Câmara Municipal 
de Castelo de Vide, muitos dos quais não se deixam ver durante a Semana Medieval 
mas   que, nos bastidores, asseguram que os eventos decorram sem falhas e com 
o   maior profissionalismo. Ao Instituto de Estudos Medievais, na pessoa da sua 
Diretora, Profª Maria João Branvco, devemos não só o acolhimento destas iniciativas 
desde o primeiro momento mas também o apoio às tarefas de organização e o 
financiamento da participação dos oradores convidados e de estudantes da Escola de 
Outono. O Marcel L. Paiva do Monte tornou possível com o seu saber, rigor e bom 
gosto toda a linha gráfica de divulgação da Semana Medieval bem como a concepção 
e paginação deste livro. A Mariana Pereira, recém-chegada à equipa de organização, 
agradecemos a sua capacidade de aceitar as tarefas correntes e as inesperadas com a 
mesma eficácia.

A quantos participaram na Escola de Outono e nas Jornadas – conferencistas 
convidados, comunicantes, estudantes e assistentes – bem como aos revisores 
científicos desta obra queremos deixar o nosso obrigado uma vez que a sua 
participação empenhada transformou  a Escola de Outono e as Jornadas Internacionais 
de Idade Média   em consolidados pontos de encontro e discussão entre todos os   
que se interessam pelo estudo da cidade medieval. E por fim, o nosso obrigada aos 
habitantes de Castelo de Vide, pois também é deles o sucesso desta Semana Medieval.
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Na Lisboa de D. João I (1385-1433): 
fiscalidade régia e abastecimento

Catarina Rosa1

Resumo

Pelas suas dimensões e peso demográfico, Lisboa era a principal cidade do 
Portugal medieval e, como tal, aquela cujas necessidades de abastecimento 
eram mais difíceis de satisfazer. Sobre os bens essenciais de consumo (pão, 
carne, peixe, legumes, vinho, etc.), importados e/ou transacionados em Lisboa, 
recaíam encargos fiscais que, ao longo do período medieval, conheceram uma 
nítida evolução, sendo que o reinado de D. João I foi a este nível um ponto 
de viragem. De facto, no decurso de quase meio século de governação, D. 
João I reformou o quadro da fiscalidade régia em Lisboa, quer pela concessão 
de privilégios de isenção, quer pela institucionalização de novos impostos, 
designadamente as sisas gerais e a dízima nova do pescado. Para além disso, 
o reinado deste monarca foi também um período de frequentes carestias, que 
obrigaram à adaptação do fisco régio de modo a salvaguardar o abastecimento 
desta cidade. Com efeito, o presente estudo presta-se a dar a conhecer o aparelho 
fiscal montado pela Coroa em torno do abastecimento de Lisboa, com enfoque 
sobre os produtos alimentares, e, de resto, presta-se a explicar de que forma o 
abastecimento desta cidade condicionou a política fiscal régia, ao tempo de D. 
João I. 

Palavras chave

Abastecimento urbano; Produtos alimentares; Fiscalidade régia; Privilégios de 
isenção fiscal; Crises frumentárias. 

1  IEM-NOVA FCSH.
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Lisbon at the time of D. João I (1383-1433): royal taxation and 
urban supply

Abstract

Given its dimensions and its demographic weight, Lisbon was the main city 
of Medieval Portugal, and also the one whose supplying needs were harder to 
accommodate. Essential goods, such as cereal, meat, fish, vegetables, wine, etc., 
that were either imported or traded in Lisbon were taxed by the Crown and, 
at the time of D. João I, royal fiscality undertook significant changes, brought 
about by the fiscal privileges granted to Lisbon’s municipality and by the 
collection of new taxes. Furthermore, the reign of D. João I was also a period 
of frequent shortages that forced royal fiscality to adapt to ensure that Lisbon’s 
supplying needs were met. Therefore, the following text aims to present the 
fiscal apparatus established by the Crown in order to tax Lisbon’s supply system 
of essential goods, and also to explain how supplying this city conditioned royal 
fiscal policy.

Keywords

Urban supply; Essential goods; Royal fiscality; Fiscal privileges; Shortages.  

1. Uma aproximação à Lisboa de D. João I.

A partir da segunda metade do século XIII, Lisboa foi-se progressivamente 
afirmando como cabeça do reino, um estatuto que, antes do reinado de D. João I, era 
já praticamente incontestável. No contexto da rede urbana medieval portuguesa, o 
protagonismo de Lisboa achava-se plasmado a diversos níveis. 

Desde logo, do ponto de vista político, mercê das frequentes e prolongadas 
estâncias da comitiva régia, configurava o espaço privilegiado da presença régia e do 
exercício do poder real2. Para além disso, a oligarquia camarária lisboeta beneficiava 
de um acesso privilegiado à figura régia e mantinha com a Coroa e respetivo oficialato 

2  ANDRADE, Amélia Aguiar – “Lisboa Medieval, Cabeça do Reino, Cidade de Muitas e Desvairadas 
Gentes”. In ANDRADE, Amélia Aguiar, FARELO, Mário, GOMES, Marta (eds.) – Pão, carne e água: memórias 
de Lisboa medieval. Lisboa: Arquivo Municipal de Lisboa - Instituto de Estudos Medievais, 2019, pp. 37, 40. 
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uma relação de forte dependência3. 
Do ponto de vista económico, destacava-se pela sua intensa atividade comercial, 

favorecida pela sua posição geográfica privilegiada, - assegurada pela sua implantação 
na embocadura de um dos principais cursos de água peninsulares, o rio Tejo, e 
pela sua proximidade ao Atlântico-, que lhe permitia, em simultâneo, estabelecer 
contactos comerciais com o interior do reino, com o Norte e Sul de Portugal e 
também com a restante Europa. Em acréscimo, o estuário do Tejo configurava um 
porto natural, amplo e abrigado, favorável à navegação marítima e fluvial, à pesca 
e à construção naval4. Com efeito, à cidade de Lisboa afluía um grande número de 
pessoas e de mercadorias das mais diversas proveniências e, no contexto do Portugal 
medieval, desempenhava o papel de principal centro redistribuidor5. 

Por outro lado, a preponderância desta cidade explica-se pela sua dimensão 
e pelo seu peso demográfico, subsequentes de uma conjuntura de acentuado 
crescimento, que Lisboa viveu, desde, pelo menos, meados do século XIII. De facto, 
o seu espaço amuralhado, após a edificação da Cerca Fernandina, compreendia uma 
área superior a 100 hectares e, no último quartel do século XIV, tinha uma população 
de aproximadamente 35.000 habitantes6, sendo, por isso, a maior e mais densamente 
povoada cidade do reino, embora, em termos europeus, fosse um núcleo urbano 
de médias dimensões7. Para lá da Cerca Fernandina, a cidade de Lisboa espraiava-
se ainda por três arrabaldes e enquadrava um termo que compreendia uma área 
alargada, - conquanto nem sempre estável -, dotada de uma notável aptidão agrícola, 
subjacente aos seus solos férteis e irrigados e aos seus terraços aluviais formados 
pelos depósitos arenosos e lodosos gerados pelas cheias ocasionais do Tejo8. 

O abastecimento de Lisboa dependia, desde logo, do seu alfoz9, que lhe fornecia 

3  Dentro de uma população de 128 oligarcas, que estiveram em funções entre 1325 e 1433, 69 
desempenharam funções ao nível do oficialato régio, 18 tinham laços de dependência com o rei e 41 
apresentavam ambas as situações, sendo que dos 59 que tinham laços de dependência com o rei (18+41), 81% 
eram vassalos régios, 15% eram criados do rei, 2% eram privados do monarca e 2% eram beneficiários da 
mercê régia. FARELO, Mário – A Oligarquia Camarária de Lisboa (1325-1433). Lisboa: Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 2008. Tese de doutoramento, pp. 273-274, 302. 

4  ANDRADE, Amélia Aguiar – “Lisboa Medieval…”, p. 38. 
5  ANDRADE, Amélia Aguiar; MIRANDA, Flávio – “Lisbon: Trade, Urban Power and the King’s Visible 

Hand”. In BLOCKMANS, Wim, WUBS-MROZEWICZ, Justyna, KROM, Mikhail (eds.) – The Routledge 
Handbook of Maritime Trade Around Europe, 1300-1600: Commercial Networks and Urban Autonomy. 
London: Routledge, 2017, p. 336. 

6  MARQUES, A. H. de Oliveira – “Lisboa”. In MARQUES, A. H. de Oliveira; GONÇALVES, Iria, 
ANDRADE, Amélia Aguiar – Atlas de Cidades Medievais Portuguesas: séculos XII-XV. Lisboa: Centro de 
Estudos Históricos da Universidade de Lisboa, 1990, p. 55. 

7  ANDRADE, Amélia Aguiar – “Lisboa Medieval…”, p. 37. 
8  CATARINO, Maria Manuela – Na Margem Direita do Baixo Tejo: paisagem rural e recursos alimentares. 

Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1998. Dissertação de 
Mestrado, pp. 9-10. 

9  GONÇALVES, Iria – “Lisboa e o seu abastecimento em cereais”. In ANDRADE, Amélia Aguiar, 
FARELO, Mário, GOMES, Marta – Pão, carne e água: memórias de Lisboa medieval. Lisboa: Arquivo 
Municipal de Lisboa - Instituto de Estudos Medievais, 2019, p. 51.
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um importante conjunto de produtos alimentares, tais como cereais, vegetais, fruta, 
vinho, azeite, mel, peixe e carne10. Todavia, a capacidade produtiva do alfoz não 
acompanhou o acelerado crescimento da cidade e, por isso, não podia, por si só, 
satisfazer as necessidades de consumo de um núcleo urbano com as dimensões e 
peso demográfico de Lisboa, que, de resto, se procurava abastecer um pouco por todo 
o reino. Neste sentido, a sua influência consumidora estendia-se sobre uma vasta 
área, fazendo-se sentir com particular vigor sobre os centros urbanos circundantes11. 
Por outro lado, Lisboa dependia ainda dos produtos alimentares provenientes do 
estrangeiro, sobretudo os cereais, em torno dos quais se organizou um complexo 
circuito de abastecimento à escala internacional12. 

Abastecer a cidade de Lisboa não era, portanto, tarefa fácil, especialmente em 
maus anos agrícolas e em tempo de guerra, duas circunstâncias que, com frequência, 
estiveram na origem de crises frumentárias, obrigando à tomada de medidas por 
parte da edilidade lisboeta e da Coroa, medidas essas que, em certas ocasiões, se 
traduziram na adaptação das práticas fiscais régias em função das necessidades de 
abastecimento da cidade. 

2. A fiscalidade régia em Lisboa nas vésperas do Interregno.

Um elemento indissociável do abastecimento de Lisboa era a fiscalidade, em 
particular a fiscalidade régia, aqui entendida como um fator num difícil equilíbrio 
entre as necessidades de consumo da cidade e os objetivos de cobrança subjacentes 
à atuação do fisco régio13.

Nas vésperas da crise política de 1383 – 1385, que desencadeou a guerra 
contra Castela (1383-1411), a fiscalidade régia em Lisboa traduzia-se na aplicação 
de um conjunto diverso de impostos e taxas, que incidiam, de forma direta, sobre 
a exploração agrícola (jugada), a caça (condado), a pesca (dízima do pescado), a 
utilização dos fornos de telha (dízima da telha) e a escrita (tabeliado); e, de forma 
indireta, sobre o comércio urbano (açougagem, fangagem, alcavala, salaio, relegagem, 
mordomado, direito dos lombos) e o trânsito de mercadorias à escala nacional 
(portagens e costumagens) e à escala internacional (dízima alfandegária), aos quais 
acresciam ainda os impostos que recaíam sobre a minoria judaica (serviço real, 

10  ANDRADE, Amélia Aguiar; MIRANDA, Flávio – “Lisbon: Trade, Urban Power…”, p. 337. 
11  ANDRADE, Amélia Aguiar; MIRANDA, Flávio – “Lisbon: Trade, Urban Power…”, p. 338.
12  GONÇALVES, Iria – “Lisboa e o seu abastecimento…”, p. 53. 
13  A fiscalidade aplicada pelo concelho de Lisboa incidia igualmente sobre o abastecimento urbano. 

Todavia, o estudo da articulação entre o sistema fiscal concelhio e as dinâmicas de abastecimento deste núcleo 
urbano ultrapassa o escopo do presente texto. Não obstante, sobre a fiscalidade municipal em Lisboa, veja-se: 
RODRIGUES, Maria Teresa Campos – Aspectos da Administração Municipal de Lisboa no século XV. Lisboa: 
Câmara Municipal, Separata da Revista Municipal 101-109 (1966), pp. 73-80. 
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genesim, etc.) e islâmica (azaqui, alfitra, etc.)14. No seu conjunto, estes encargos 
configuravam o elenco fiscal aplicado pela Coroa em Lisboa, sendo que, dentro 
do quadro global da fiscalidade régia, apesar da existência de modelos de foral e 
de elementos fiscais comuns a vários concelhos, cada um tinha uma configuração 
fiscal própria, subjacente ao respetivo foral, às suas práticas consuetudinárias e aos 
privilégios emanados do poder real. 

A constituição deste aparato fiscal teve início no período subsequente à 
conquista da cidade pelas forças cristãs, em 1147, tendo sido objeto de um primeiro 
enquadramento aquando a outorga do foral, que, em 1170, D. Afonso Henriques 
concedeu aos mouros forros de Lisboa, de Almada, de Palmela e de Alcácer15, e do 
foral que, em 1179, atribuiu ao concelho de Lisboa16. Posteriormente, o quadro fiscal 
consagrado nestes dispositivos foralengos sofreu alterações, subjacentes à atualização 
das taxas adscritas a alguns destes impostos, à atribuição de privilégios de isenção e 
à adoção de novas soluções fiscais. De facto, alguns dos referidos encargos foram, na 
verdade, introduzidos num momento posterior à elaboração desses textos foralengos. 
É o caso da dízima alfandegária17 e do tabeliado18, cuja institucionalização teve lugar 
na segunda metade do século XIII, no contexto de uma estratégia de reforço do 
poder régio desenvolvida pela Coroa nesta cronologia.  

14  Sobre a aplicação da fiscalidade régia em espaços urbanos no Portugal medieval, veja-se, por exemplo: 
BEIRANTE, Maria Ângela da Rocha – Santarém Medieval. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa, 1980, pp. 239-250. Sobre a fiscalidade régia em núcleos urbanos do espaço 
ibérico, veja-se, por exemplo: MENJOT, Denis – Fiscalidad y sociedad: los murcianos y el impuesto en la Baja 
Edad Media. Múrcia: Academia Alfonso X el Sabio, 1986, pp. 141-149. ORTÍ GOST, Pere – Renda i Fiscalitat en 
una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV. Barcelona: CSIC, 2000, pp. 397-529. 

15  Ordenações Afonsinas – Nota de apresentação de Mário Júlio de Almeida Costa e nota textológica de 
Eduardo Borges Nunes, 2ª ed., Vol. 2. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, pp. 529-531.

16  “Foral de Lisboa de 1179”. In CAETANO, Marcelo – A administração municipal de Lisboa durante 
a primeira dinastia (1179-1383). Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1981, pp. 114-123. No foral de 
1179, encontra-se consagrada a aplicação da jugada, açougagem, salaio, alcavala, condado, dízima do pescado, 
portagens e dízima da telha. Todavia, o texto foralengo não apresenta um elenco sistemático das obrigações 
fiscais dos moradores de Lisboa e respetivo alfoz, referindo apenas aquelas que, à data da outorga do foral, se 
pretendeu fixar ou atualizar. Com efeito, o foral é omisso em relação a certos encargos, cuja satisfação estava 
já então estabelecida. Tal pode ter sido o caso da fangagem, das costumagens, do mordomado e do direito dos 
lombos, que surgem documentados a partir do século XIV, embora a sua arrecadação fosse, por certo, muito 
anterior. 

17  Não foi possível precisar o momento a partir do qual se impôs a cobrança da dízima alfandegária 
em Lisboa. Sabe-se, porém, que remonta, pelo menos, ao reinado de D. Afonso III, uma vez que a primeira 
referência documental à sua arrecadação data de 1274. Para além disso, sabe-se que, em 1288, Lisboa dispunha 
já de uma alfândega, isto é, um edifício próprio onde se procedia à cobrança da dízima. PEREIRA, João 
Cordeiro – Para a História das Alfândegas em Portugal no início do século XVI (Vila do Conde – Organização 
e Movimento). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1983, p. 22, 
24. 

18  Não foi possível determinar o momento em que se estabeleceu a cobrança do tabeliado, que, todavia, 
foi objeto de um enquadramento entre 1287 e 1290, quando D. Dinis fixou o valor global a satisfazer pelos 
tabeliães de cada localidade. MARQUES, A. H. de Oliveira – “A população portuguesa nos fins do século 
XIII”. In Ensaios de História Medieval Portuguesa. 2ª ed. Lisboa: Editorial Vega, 1980, pp. 57-65. 
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Para além destes impostos, que, a título ordinário, os oficiais régios arrecadavam 
em Lisboa, a Coroa socorria-se igualmente de uma fiscalidade extraordinária, 
constituída pelos serviços, isto é, os subsídios que o concelho de Lisboa, à semelhança 
de outros, outorgava ao rei, quando para isso solicitado, recebendo, em troca, 
privilégios e mercês. A outorga dos serviços era objeto de negociações particulares 
entre o rei e o concelho, a cargo do qual ficava a arrecadação do quantitativo outorgado, 
sendo que, para o efeito, estava autorizado a lançar impostos extraordinários, tais 
como sisas, talhas e fintas19. Os serviços tinham, portanto, um caráter distinto dos 
pedidos régios20,  – cuja cobrança se generalizou a partir do reinado de D. João I, 
conquanto não tenha substituído a outorga de serviços21 –, dado que os pedidos eram 
outorgas coletivas feitas, em Cortes, pelos concelhos aí reunidos, e, por isso, eram 
arrecadados de forma uniforme em todo o reino, tendo, desde cedo, tomado a forma 
de um imposto direto sobre os bens das pessoas tributáveis22. 

Paralelamente à outorga de serviços, o concelho de Lisboa procedia ao lança-
mento de sisas para solver as despesas próprias da edilidade em situações de aper-
to financeiro23. Uma prática que, todavia, foi abandonada no reinado de D. João I, 
quando, a partir de 1387, a Coroa se apropriou das sisas concelhias, sendo que, daí 

19  O primeiro destes serviços feitos pelo concelho de Lisboa à Coroa data de 1308. Não se sabe de 
que forma foi arrecadado, pois as fontes não o revelam. Livro dos Pregos: estudo introdutório, transcrição 
paleográfica, sumários e índices – VIEGAS. Inês Morais, GOMES, Marta (coord.), MARTINS, Miguel Gomes, 
LOUREIRO, Sara de Menezes (trans.), Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 2016, doc. 26, p. 85. Ainda no 
século XIV, no período precedente à crise dinástica de 1383-1385, conhecem-se outros serviços feitos pelo 
concelho, sob pretextos diversos. Livro I de Místicos de Reis, Livro II dos Reis D. Dinis, D. Afonso IV, D. Pedro 
– Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1947, doc. 3, pp. 13-15 (1336); Lisboa, Arquivo Municipal de Lisboa – 
Arquivo Histórico (AML-AH), Livro 1º de Serviços a El-Rei, doc. 2 (1357); Livro dos Pregos…”, doc. 71, p. 148 
(1373); Lisboa, Torre do Tombo (TT), Chancelaria de D. Fernando, liv. 4, fls. 7v. e 19 (1376), fls. 68v. (1383).

20  HENRIQUES, António Castro – State Finance, War and Redistribution in Portugal, 1249-1527. York: 
Universidade de York, 2008. Tese de doutoramento, p. 207. 

21  De facto, no século XV, para além de participar nos pedidos régios, o concelho de Lisboa contribuiu 
igualmente com serviços: em 1427, para o casamento de D. Duarte com D. Isabel de Aragão; em data incerta, 
mas anterior a 1433, para o câmbio do infante D. Pedro; em 1436, por ocasião da primeira visita do príncipe D. 
Afonso a Lisboa; e, por fim, em 1476, para pagar o soldo dos contingentes concelhios que se encontravam em 
Castela. Chancelarias portuguesas: D. João I. Organização e revisão geral de João Alves Dias. Lisboa: Centro de 
Estudos Históricos - Universidade Nova de Lisboa, 2006, vol. 4, t. 2, doc. 671, p. 159 (1427). Lisboa, AML-AH, 
Livro 1º de Serviços a El-Rei, doc. 8 (1433), 9 (1436). Livro dos Pregos…”, doc. 413, 414, 415, pp. 538-540 (1476).

22  Iria Gonçalves considerou que o primeiro pedido régio foi votado nas Cortes de Guimarães de 1308. 
GONÇALVES, Iria – Pedidos e empréstimos públicos em Portugal durante a Idade Média. Lisboa: Centro de 
Estudos Fiscais da Direção Geral das Contribuições e Impostos – Ministério das Finanças, 1964, p. 39, 131-
132. Todavia, parece-nos que, na verdade, nesta reunião de Cortes não foi acordada a outorga de um pedido, 
mas sim de serviços, oferecidos por vários concelhos, designadamente o de Lisboa. Na nossa opinião, a origem 
dos pedidos régios situa-se no subsídio outorgado pelos povos a D. João I, nas Cortes de Coimbra de 1385, pois 
foi nesta ocasião que, pela primeira vez, foi votado, em Cortes, um subsídio geral, sob um pretexto diverso da 
conservação da moeda. Sobre as deliberações das Cortes de Coimbra de 1385, veja-se: CAETANO, Marcelo 
– As Cortes de 1385. T. 5, vol. 2. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1951. Separata da Revista Portuguesa de 
História, p. 98. 

23  Livro I de Místicos de Reis, Livro II dos Reis D. Dinis, D. Afonso IV, D. Pedro…, doc. 6, pp. 23-25 
(1355); Lisboa, AML-AH, Livro 1º de Serviços a el-Rei, doc. 2 (1356); Livro I de Místicos, Livro II d’el Rei D. 
Fernando – Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1949, doc. 5, pp. 33-37 (1362). Lisboa, AML-AH, Livro 1º de 
Sentenças, doc. 18 (1381).
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em diante, o pagamento dos serviços ficou subordinado ao lançamento de talhas e 
fintas. 

3. A Crise de 1383-1385.

O quadro fiscal régio aqui apresentado sofreu, todavia, alterações significativas 
durante o Interregno e ao longo do reinado de D. João I. 

De facto, no contexto da crise dinástica, desencadeada pela morte de D. Fernando, 
a cidade de Lisboa desempenhou um papel fundamental na afirmação da dinastia de 
Avis, tendo-se pronunciado declaradamente contra a regência da Rainha D. Leonor 
e recebido D. João, Mestre de Avis, como regente e defensor do reino, incentivando 
outros concelhos a proceder de igual modo24. Para além do seu inestimável apoio, 
Lisboa sofreu duramente os efeitos da guerra contra Castela, tendo, em Fevereiro de 
1384, sofrido um ataque de uma frota castelhana e, entre Maio e Setembro de 1384, 
estado cercada pelas forças de João I de Castela25, sendo que, durante este período, a 
população lisboeta viveu uma situação de fome generalizada, devido à destabilização 
do sistema produtivo e à interrupção dos circuitos normais de abastecimento da 
cidade26. Com efeito, o Mestre de Avis, ao longo do ano de 1384, julgou necessário, 
por um lado, recompensar o concelho pelo apoio e serviços prestados e assegurar a 
sua colaboração em situações futuras e, por outro lado, promover o aprovisionamento 
da cidade, tendo, para o efeito, atribuído diversos benefícios fiscais. 

Desde logo, em Abril de 1384, na sequência do referido ataque da frota 
castelhana e na preparação do cerco que se avizinhava, D. João isentou os moradores 
de Lisboa da portagem, usagem e costumagem a satisfazer quer pelas mercadorias 
trazidas de outras partes do reino à cidade, quer pelas mercadorias daí exportadas27. 
À data, os vizinhos de Lisboa estavam já dispensados do pagamento destes direitos 
pelos produtos trazidos à cidade para consumo próprio, mediante o pagamento 
anual de 1 soldo à Portagem28. Todavia, mercê deste privilégio fiscal, a partir de 1384, 
a isenção estendeu-se às mercadorias importadas para efeitos comerciais.

Depois, em Outubro de 1384, após o cerco ter sido levantado, o Mestre de Avis 
concedeu novos privilégios, tendo isentado os moradores de Lisboa do pagamento 
de portagens, usagens e costumagens em qualquer parte do reino, bem como 

24  COELHO, Maria Helena da Cruz – D. João I: o que re-colheu Boa Memória. Lisboa: Temas e Debates, 
2008, pp. 46-50.

25  COELHO, Maria Helena da Cruz – D. João I…, pp. 57-58, 63-69. MARTINS, Miguel Gomes – Lisboa 
e a Guerra (1367-1411). Lisboa: Livros Horizonte, 2001, pp. 70-73. 

26  MARTINS, Miguel Gomes – “Abastecer as cidades em contexto de guerra: o cerco de Lisboa em 
1384”. In ARIZAGA BOLUMBURU, Beatriz; SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel (coord.) – Alimentar la 
ciudad en la Edad Media. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2009, pp. 140-145. 

27  Livro dos Pregos…, doc. 133, pp. 261-262.
28  Lisboa, TT, Núcleo Antigo, 357, fl. 30v. (Foral da Portagem de Lisboa). 
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dispensado da satisfação da alcavala, da mealharia e da açougagem todos aqueles 
que trouxessem à cidade pão, carne e quaisquer outros mantimentos29, um privilégio 
que visava evidentemente atrair os produtores e mercadores à cidade, tendo em vista 
a satisfação das carências alimentares de uma população que estivera submetida a 
um prolongado cerco30. Uma vez que a cobrança de alguns dos referidos direitos 
quitados por D. João tinha lugar nos paços das carniçarias, das fangas da farinha e 
do trigo, que pertenciam à Coroa, o Mestre de Avis, a pedido do concelho, doou-lhe 
ainda estes equipamentos, juntamente com os direitos que aí se arrecadavam31. 

Por fim, ainda em Outubro de 1384, D. João abdicou da cobrança da jugada, 
da relegagem, do salaio, do mordomado, da anadaria, do direito dos lombos, da 
açougagem, da mealharia e da alcavala em Lisboa32. Deste modo, o Mestre de Avis 
confirmou e alargou o âmbito dos privilégios anteriormente outorgados, tendo 
produzido uma reordenação da fiscalidade aplicada pelo poder régio nesta cidade, 
por via da desconstrução do complexo aparelho fiscal que onerava o comércio 
urbano, subjacente à cobrança da açougagem e da fangagem, que incidiam sobre 
a utilização dos açougues e das fangas controlados pela Coroa33; à arrecadação da 
relegagem, da alcavala e do salaio, que recaíam sobre a transação de certos produtos, 
tais como o vinho, a carne, os cereais e o pão34; à aplicação do julgado das vacas, 
parte integrante do mordomado, e do direito do lombos, que oneravam o abate e o 
talho de vacas, bois e porcos no interior da cidade e respetivo alfoz35; bem como o 
julgado das barcas, que também integrava o mordomado, incidindo, por seu turno, 
sobre o peixe trazido em barcas de pesca à cidade para ser vendido no açougue36. 

29  Livro dos Pregos…, doc. 134, pp. 261-262.
30  MARTINS, Miguel Gomes – “Abastecer as cidades…”, p. 139. 
31  Livro dos Pregos…, doc. 128, p. 240.
32  Chancelarias portuguesas: D. João I…, vol. 1, t. 1 (2004), doc. 420, pp. 219-221.
33  A açougagem foi objeto de um primeiro enquadramento aquando a outorga do foral de 1179, 

correspondendo então à satisfação de 1 dinheiro por cada vaca, zebro, veado e peixe vendido nos açougues. 
É provável que, posteriormente, se tenha procedido à atualização das taxas aplicadas às açougagem. Todavia, 
o registo dessa atualização não chegou até nós. “Foral de Lisboa de 1179…”, pp. 116-117. Por seu turno, a 
fangagem consistia no pagamento de 1 dinheiro por cada cesto de pão vendido nas fangas. Cortes Portuguesas, 
reinado de D. Afonso IV (1325-57). Ed. de A. H. Oliveira Marques. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da 
Universidade Nova de Lisboa, 1982, pp. 80-81 (artigo 65º).

34  A relegagem configurava um imposto de 1 almude por cada carga cavalar de vinho vendido ao 
tempo do relego, isto é, o monopólio régio da venda do vinho. “Foral de Lisboa de 1179…, p. 115. A alcavala 
correspondia ao pagamento de 3 dinheiros, pelas cabeças de vaca e de boi, e de 1 dinheiro pelas cabeças de 
carneiro, ovelha, cabra e porco vendidas na cidade. Lisboa, TT, Núcleo Antigo, 357, fl. 14v. A alcavala incidia 
também sobre a venda de cereais, obrigando à entrega de 3 dinheiros por cada carga de besta maior e 3 mealhas 
por cada carga de besta pequena transacionada nas fangas da farinha e do trigo. Lisboa, TT, Núcleo Antigo, 357, 
fl. 29v. Por seu turno, o salaio consistia no pagamento de 1 de cada 30 pães produzidos, ou de 1 pão por cada 30 
soldos de pães vendidos. “Foral de Lisboa de 1179…, p. 121; Lisboa, TT, Núcleo Antigo, 357, fl. 35. 

35  O julgado das vacas correspondia ao pagamento de 5 dinheiros por cada vaca e 3 dinheiros por 
cada boi abatido e talhado na cidade. Livro dos Pregos…, doc. 156, p. 277. Por seu turno, o direito dos lombos 
configurava um encargo de 2 soldos e meio por cada porco talhado para efeitos comerciais. Cortes Portuguesas, 
reinado de D. Afonso IV…, p. 67 (artigo 20º). 

36  O julgado das barcas constituía um imposto de 2 dinheiros pelo pescado trazido em barcas. Livro dos 
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Não obstante, embora D. João I tenha abdicado dos direitos fiscais arrecadados nos 
espaços entretanto doados ao concelho, afigura-se provável que a edilidade tenha 
procedido ao aproveitamento fiscal desses equipamentos, que, sob a jurisdição do 
concelho, não se terão convertido em espaços francos. 

A outorga dos referidos privilégios teve lugar quando D. João era ainda regente 
do reino e, portanto, quando nas Cortes de Coimbra de 1385, foi aclamado rei de 
Portugal e viu a sua situação legitimada, uma das prioridades do concelho foi obter 
a ratificação desses privilégios, bem como a confirmação dos privilégios, graças e 
mercês de natureza diversa outorgados outrossim pelo Mestre de Avis37. Todavia, 
nem todos os benefícios fiscais confirmados por D. João I, nessa reunião de Cortes, 
foram, efetivamente, respeitados. De facto, em 1390 e em 1394, o concelho de Lisboa 
agravou-se ao monarca por razão dos oficiais régios, designadamente o almoxarife 
dos celeiros e o das ovenças, não terem respeitado a isenção do mordomado38, da 
jugada39 e do direito dos lombos40. Não obstante, em resposta aos agravos do concelho, 
D. João I reiterou os seus privilégios fiscais e, mais tarde, em 1415, voltou a confirmar 
todos os privilégios concedidos durante o Interregno41. 

Graças à prodigalidade régia, Lisboa viu a sua posição de principal cidade 
do reino consolidada, achando-se, em definitivo, dotada dos maiores e melhores 
privilégios, e, de resto, embora as suas dificuldades de abastecimento se tenham 
prolongado para lá do levantamento do cerco, em Setembro de 138442, os benefícios 
fiscais concedidos pelo Mestre contribuíram para a recuperação de Lisboa, na 
sequência daquele que foi um período de intensa atividade militar, de grandes perdas 
humanas e de forte destruição material, marcado outrossim pela escassez de bens 
alimentares e pela fome. 

4. As inovações fiscais de D. João I.

A reordenação do quadro fiscal estabelecido pela Coroa em Lisboa no contexto da 
crise dinástica de 1383-1385 foi acompanhada, no reinado de D. João I, pela adoção 
de novas soluções fiscais de caráter geral, cuja aplicação configurou a emergência de 
uma fiscalidade de tipo estatal, traduzida na generalização dos já referidos pedidos 
régios, a partir de 1385; na conversão das sisas num imposto régio ordinário, a partir 
de 1387; e na instituição da dízima nova do pescado em 1420. Uma vez que as sisas 

Pregos…, doc. 156, p. 277.
37  Livro dos Pregos…, doc. 129, pp. 240-248.
38  Livro dos Pregos…, doc. 156, p. 277.
39  Livro dos Pregos…, doc. 198, p. 313.
40  Livro dos Pregos…, doc. 197, p. 311-313.
41  Livro dos Pregos…, doc. 280, pp. 372-373.
42  MARTINS, Miguel Gomes – “Abastecer as cidades…”, p. 146. 
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incidiam sobre a compra e venda de mercadorias e a dízima nova do pescado recaía 
sobre a atividade piscatória e o trânsito do pescado, a adoção destas novas soluções 
fiscais, - apenas com a exceção dos pedidos régios, que incidiam sobre a propriedade 
individual das pessoas tributáveis -, produziu uma nova articulação entre a fiscalidade 
régia e o abastecimento urbano. 

Na verdade, quando, em 1387, os concelhos, os fidalgos e os prelados, reunidos 
em Cortes, outorgaram a D. João I as sisas para financiar a guerra contra Castela43, 
a arrecadação deste imposto indireto em Lisboa não constituía uma novidade, uma 
vez que, conforme tivemos já oportunidade de referir, desde, pelo menos, 1336, que 
o concelho procedia ao lançamento de sisas, quer para satisfazer serviços oferecidos 
à Coroa, quer para solver as despesas da edilidade. Todavia, até 1387, as sisas 
conservaram o seu caráter de imposto extraordinário do sistema fiscal concelhio, 
apesar de, entre 1373 e 1383, se ter procedido à sua cobrança de forma praticamente 
ininterrupta, e de, em 1382, as sisas terem sido objeto de uma apropriação temporária 
por parte de D. Fernando44. Só a partir de 1387, é que as sisas se converteram num 
encargo que a população de Lisboa tinha de suportar de forma contínua, pois, 
embora a outorga das sisas feita em 1387 fosse válida por apenas um ano, D. João 
I, sob o pretexto de continuar a guerra contra Castela, obteve novas outorgas e 
sucessivas prorrogações e, num momento em que não foi possível precisar, as sisas 
converteram-se num ingresso ordinário da Coroa, sendo que, quando em 1402, 
Portugal e Castela acordaram tréguas por 10 anos, as sisas eram já um imposto 
ordinário, cuja arrecadação se encontrava sob a alçada do poder régio45. Deste modo, 
a partir de 1387, todas as transações (compras, vendas e trocas) ficaram sujeitas ao 
pagamento das sisas, das quais ninguém era isento46. 

Por seu turno, a institucionalização da dízima nova do pescado, em Janeiro 
de 1420, teve lugar num contexto já distinto, tendo-se destinado a dar resposta às 
dificuldades sentidas pela Coroa em recrutar galeotes para servir nas galés régias47, 

43  GONÇALVES, Iria – Pedidos e Empréstimos Públicos…, doc. 3, pp. 213-215. 
44  Lisboa, TT, Chancelaria de D. Fernando, liv. 3, fl. 21v-22. 
45  De acordo com Fernão Lopes, por ocasião da assinatura destas tréguas, o conselho régio reuniu-

se para discutir o estado da fazenda real. A partir da narrativa do cronista, sobressai o facto de já então as 
sisas serem encaradas como um ingresso ordinário da Coroa. LOPES, Fernão – Crónica de D. João I. Porto: 
Civilização, 1994, vol. 2, p. 457. 

46  De facto, ninguém era isento das sisas, às quais até a família real estava obrigada pelas compras e 
vendas feitas por si ou em seu nome, um princípio que surgiu, pela primeira vez, consagrado no regimento das 
sisas, elaborado no ajuntamento de Coimbra de Maio de 1387. GONÇALVES, Iria – Pedidos e Empréstimos 
Públicos…, doc. 3, pp. 214. 

47  Os galeotes eram recrutados entre os homens do mar (pescadores e barqueiros), depois arrolados em 
conjuntos de 20 (vintenas) pelos vintaneiros. Os problemas subjacentes ao seu recrutamento eram numerosos: 
recrutavam-se pessoas demasiado novas ou demasiado velhas, que não estavam em condições de servir nas 
galés e, muitas vezes, pereciam no mar; uma vez que o recrutamento era forçado e acarretava grandes riscos, 
muitos procuraram eximir-se dele, dando dinheiro a pessoas que fossem em seu lugar ou até fugindo, sendo 
que, neste caso, os seus bens eram apreendidos e depois vendidos pelos oficiais régios; de resto, não havia 
pessoas suficientes para armar mais do que 4 ou 5 galés. Lisboa, TT, Chancelaria de D. João I, liv. 5, fl. 110.
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um serviço pessoal do qual os homens do mar (pescadores, barqueiros, etc.) se 
podiam eximir, mediante o pagamento deste novo imposto, que consistia em pagar 
a dízima de todo o peixe capturado em contexto fluvial e marítimo, sendo que, onde 
era costume pagar-se a dízima do pescado, pagar-se-ia, daí em diante, duas dízimas, 
ou seja, o quinto do pescado (20% da fauna piscícola capturada)48. Assim, em Lisboa, 
onde, desde o século XII, os pescadores pagavam a dízima do pescado, passou a 
satisfazer-se o quinto. 

Todavia, a dízima nova do pescado depressa ultrapassou o seu âmbito original 
de aplicação. De facto, logo em Fevereiro de 1420, D. João I respondeu a uma série 
de dúvidas que lhe foram colocadas pelos oficiais da Portagem de Lisboa, -isto é, a 
instituição fiscal responsável nesta cidade pela arrecadação desde novo imposto-, e, a 
partir das suas respostas, ficou estabelecido que o quinto do pescado a satisfazer pelo 
peixe capturado não era acumulável com a dízima que se pagava de portagem pela 
entrada e saída do peixe na cidade, de maneira que os pescadores que tivessem solvido 
duas dízimas pelo peixe por si apanhado, não tinham de pagar uma terceira dízima se 
o levassem para o exterior da cidade, desde que, claro está, apresentassem um alvará 
comprovativo segundo o qual tinham pago o quinto do pescado49. Por outro lado, os 
estrangeiros que em Portugal comprassem peixe para exportar estavam obrigados a 
pagar duas dízimas, em vez de apenas uma dízima de portagem como até então se 
fazia50. Deste modo, a dízima nova do pescado ultrapassou o seu âmbito original de 
aplicação quer ao nível das pessoas tributadas, quer ao nível do objeto taxado, pois, 
em vez de onerar apenas os homens do mar que se queriam eximir do serviço de 
galés, pesava também sobre os estrangeiros; e em vez de incidir exclusivamente sobre 
a pesca, recaía também sobre a exportação do pescado. 

5. A articulação entre o sistema fiscal e o abastecimento urbano.

Com base no que foi referido anteriormente, fica claro que, por um lado, as referidas 
isenções fiscais produziram uma reordenação do quadro da fiscalidade régia aplicado 
em Lisboa, de maneira que o aparelho fiscal que incidia sobre o abastecimento 
da cidade ficou, entre 1384 e 1387, circunscrito às portagens, costumagens, dízima 
alfandegária e dízima do pescado. Por outro lado, as inovações fiscais de D. João I 
reforçaram a fiscalidade régia sobre abastecimento urbano, onerado pelas sisas gerais 
de forma permanente a partir de 1387, e pela dízima nova do pescado, a partir de 
1420. 

48  Lisboa, TT, Chancelaria de D. João I, liv. 5, fl. 110. 
49  MARQUES, João Martins da Silva – Descobrimentos Portugueses (edição comemorativa dos 

descobrimentos portugueses). Lisboa: Instituto Nacional de Investigação científica, 1988, vol. 1 – Suplemento, 
doc. 205-206, pp. 323-324. 

50  MARQUES, João Martins da Silva – Descobrimentos Portugueses..., p. 324.
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A arrecadação destes encargos fiscais fazia-se de forma articulada e bem 
definida. Desde logo, o desembargo de todos os produtos provenientes do estrangeiro, 
por via marítima, pertencia à Alfândega de Lisboa, onde tinha lugar a arrecadação 
da dízima alfandegária, da qual, porém, os mercadores que tivessem despachado as 
suas mercadorias noutra alfândega do país, antes de as ter trazido a Lisboa, estavam 
dispensados, mediante a apresentação de um alvará comprovativo de como o seu 
pagamento já tinha sido efetuado. 

Por outro lado, os artigos de outras partes do reino, ao dar entrada em Lisboa, 
eram desembargados na Portagem, onde se procedia à cobrança das portagens 
e costumagens. As costumagens correspondiam a uma taxa ad valorem única de 4 
dinheiros do maravedi, que incidia, exclusivamente, sobre os artigos de marçaria, 
especiaria, latoaria, ouro fiado, prata, ferro, pez e aljôfar51, enquanto as portagens 
recaíam sobre as restantes mercadorias, assumindo a forma de taxas ad ponderum e 
ad valorem, em função da proveniência do produto e da via de acesso à cidade. Deste 
modo, considerando o exemplo do trigo, – que, de todos os cereais panificáveis, era 
o mais produzido e consumido em todo reino –, verifica-se que, de acordo com o 
Foral da Portagem de Lisboa, vigente ao tempo de D. João I, pelo trigo que vinha 
de outras partes do reino e dava entrada em Lisboa, por via fluvial, pagava-se de 
portagem 1 de cada 30 alqueires52 e, por via marítima, pagava-se a dízima53. Porém, se 
o trigo viesse de Almada ou de Coina, pagava-se, por argã (8 alqueires), 4 dinheiros 
e, por costal (4 alqueires), 2 dinheiros54; se viesse de Alcácer do Sal, pagava-se, por 
argã, 18 dinheiros e, por costal, 9 dinheiros55; e, se viesse de Odemira ou de Sines, 
pagava-se de portagem 1 de cada 20 alqueires56. Para além destes direitos de portagem 
propriamente ditos, que oneravam o trânsito interno de mercadorias, à Portagem de 
Lisboa pertenciam igualmente outros direitos, designadamente a dízima do pescado 
e a dízima nova do pescado.

Ao entrar em circulação no mercado da cidade, todos os produtos 
transacionados ficavam sujeitos à satisfação das sisas, um encargo suportado a meias 
por ambas as partes envolvidas na transação. Com efeito, pelo mesmo artigo, podiam 
cobrar-se sisas mais do que uma vez, consoante o número de vezes que fosse vendido, 
comprado ou trocado. Dada a multiplicidade de espaços onde, em Lisboa, se 
realizavam operações comerciais (açougues, fangas, carniçarias, tendas, lojas, etc.), a 
arrecadação das sisas dependia da colaboração dos próprios contribuintes, aos quais 
cabia a obrigação de, no prazo de três dias, declarar todas as transações realizadas 

51  Lisboa, TT, Chancelaria de D. Fernando, liv. 1, fls. 84v.-86. Lisboa, TT, Núcleo Antigo, 357, fls. 17-20. 
52  Lisboa, TT, Núcleo Antigo, 357, fl. 26v.
53  Lisboa, TT, Núcleo Antigo, 357, fl. 5.
54  Lisboa, TT, Núcleo Antigo, 357, fl. 14.
55  Lisboa, TT, Núcleo Antigo, 357, fl. 3.
56  Lisboa, TT, Núcleo Antigo, 357, f. 4. 
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junto dos rendeiros e escrivães das sisas, sob pena de extravio da mercadoria57. Para 
além disso, em qualquer transação entre vizinhos do mesmo concelho, cabia ao 
vendedor arrecadar a sisa de ambas as partes e depois, no prazo de dez dias, dirigir-
se aos siseiros para entregar o dinheiro arrecadado, sob pena de pagar o dobro da 
sisa58. Numa transação entre um vizinho e um não-vizinho a responsabilidade de 
arrecadar a sisa recaía sobre o primeiro59. Não obstante, para além de impor pesadas 
penas sobre o incumprimento dos referidos prazos, a arrecadação das sisas era 
assegurada pelos siseiros através de uma atenta ação de vigilância sobre a atividade 
comercial e sobre o trânsito de mercadorias, assegurada pela consulta dos livros dos 
tabeliães, onde se fazia o registo de negócios realizados no concelho60; pelo controlo 
de todas as mercadorias que davam entrada e saída na cidade61; e pela realização de 
varejamentos, isto é, a inspeção trianual das mercadorias62. 

Ao longo do reinado de D. João I, produziram-se, em Cortes, diversos regimentos 
referentes às sisas, que, sucessivamente, atualizaram as taxas que lhes estavam 
adscritas63. Deste modo, considerando, de novo, o exemplo do trigo, verifica-se que, 
em 1387, a taxa adscrita às sisas pela transação do trigo era de 8 dinheiros por libra64, 
o que correspondia a um acréscimo de 3,3% sobre cada transação, tendo em conta 
que 1 libra correspondia a 240 dinheiros65. A partir de 1398, passou a cobrar-se 2 
soldos por libra66, ou seja, um acréscimo de 10% sobre cada transação, considerando 
que 1 libra equivalia a 20 soldos67. Assim, tendo em conta a evolução do preço do 
alqueire de trigo, em Lisboa, no período aqui considerado68, verifica-se que, por 1 
alqueire de trigo, se pagava de sisas, 20 dinheiros (1,6 soldos), em 1389; 1.400 soldos 
(2 reais), entre 1419-1425; e, por fim, 1.120 soldos (1,6 reais), em 143269.

57  GONÇALVES, Iria – Pedidos e Empréstimos Públicos…, doc. 3, pp. 214 (1387). Lisboa, Torre do 
Tombo, Chancelaria de D. João I, liv. 5, fl. 50v. (1398), fl. 116v. (1418).

58  GONÇALVES, Iria – Pedidos e Empréstimos Públicos…, doc. 3, p. 213 (1387). Lisboa, Torre do Tombo, 
Chancelaria de D. João I, liv. 5, fls. 51v-52 (1398), fl. 118v. (1418).

59  GONÇALVES, Iria – Pedidos e Empréstimos Públicos…, doc. 3, pp. 213 (1387). Lisboa, Torre do 
Tombo, Chancelaria de D. João I, liv. 5, fl. 51v. (1398), fólio 117v. (1418).

60  GONÇALVES, Iria – Pedidos e Empréstimos Públicos…, doc. 3, p. 214 (1387). Lisboa, Torre do Tombo, 
Chancelaria de D. João I, liv. 5, f. 51 (1398), fl. 117 (1418).

61  Lisboa, TT, Chancelaria de D. João I, liv. 5, fl. 51 (1398), fl. 117-117v. (1418).
62  Lisboa, TT, Chancelaria de D. João I, liv. 5, fl. 51 (1398), fl. 117 (1418).
63  No reinado de D. João I foram elaborados, pelo menos, quatro regimentos das sisas, em 1387, 1390, 

1398 e 1418. Todavia, o de 1390 não chegou até nós. 
64  GONÇALVES, Iria – Pedidos e Empréstimos Públicos…, doc. 3, p. 213.
65  FERRO, Maria José Pimenta – Estudos de História Monetária Portuguesa (1383-1438). Lisboa: [s. n.], 

1974, p. 39.
66  Lisboa, TT, Chancelaria de D. João I, liv. 5, fl. 50v. (1398), fl. 116v. (1418).
67  FERRO, Maria José Pimenta – Estudos de História Monetária…, p. 39.
68  50 soldos, em 1389; 20 reais, entre 1419-1425; e 16 reais, em 1432. FERREIRA, Sérgio Matos – Preços, 

Salários e Níveis de Vida em Portugal na baixa Idade Média. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, 2014. Tese de doutoramento, p. 252. 

69  1 soldo = 12 dinheiros; 1 libra = 20 soldos = 240 dinheiros; 1 real branco = 35 libras = 700 soldos. 
FERRO, Maria José Pimenta – Estudos de História Monetária…, p. 39. 
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6. As condicionantes do abastecimento.

A existência de um aparelho fiscal que onerava o abastecimento de Lisboa não implicava, 
todavia, que o fisco régio fosse indiferente aos imperativos do aprovisionamento 
urbano, que foi, aliás, uma das preocupações da Coroa e dos dirigentes locais, 
na justa medida em que a satisfação das necessidades de consumo de Lisboa era 
indispensável à manutenção da ordem interna da cidade e, por extensão, do reino. 
Evidência disso é o facto de D. João I ter concedido diversos privilégios de isenção 
fiscal a algumas vilas e cidades do reino (Alcácer do Sal, Almada, Cascais, Coina, 
Lourinhã, Palmela, Santarém, Setúbal e Sintra; Abrantes, Aveiro, Lagos, Odemira e 
Porto), assim como a regiões e reinos estrangeiros (Andaluzia, Bretanha, Inglaterra 
e Flandres), sob a condição de que trouxessem cereais a Lisboa70; bem como o facto 
de D. João I, ao longo do seu reinado, ter atribuído, em diversas ocasiões, isenções 
de caráter temporário da dízima e/ou das sisas sobre certos produtos alimentares, 
designadamente os cereais, os legumes e o peixe. 

De facto, em 1397, ainda no contexto da guerra contra Castela, D. João I, face à 
escassez de géneros em Lisboa, isentou da dízima todos os cereais trazidos à cidade, 
quer de outras partes do reino, quer de fora, conforme solicitado pelo concelho71. 
A isenção era válida até ao final da guerra, porém, - uma vez que, entretanto, o 
concelho fizera acordos com alguns mercadores para que trouxessem cereais a 
Lisboa-, a pedido da edilidade, D. João I comprometeu-se a manter a isenção da 
dízima para esses mercadores, ainda que a paz com Castela fosse assinada72, o que, 
todavia, se verificou apenas em 1411. Após a guerra, em 1412, Lisboa achou-se, de 
novo, confrontada com a falta de cereais e D. João I, a pedido do concelho, isentou 
da dízima os cereais que, até 1413, fossem trazidos de fora do reino à cidade73. A 
isenção era, portanto, válida por apenas um ano, todavia, em Julho de 1412, o rei 
prolongou-a até Janeiro de 141474, e em Agosto de 1412, estendeu-a igualmente aos 
cereais que, de outras partes do reino, fossem trazidos por via marítima à cidade75. 
Em acréscimo, em Outubro de 1412, isentou das sisas todos os legumes importados 
da Bretanha, sendo que a isenção se aplicava apenas ao vendedor e, portanto, o 
comprador continuava obrigado à sisa76. Em Agosto de 1413, a pedido do concelho, 
D. João I prolongou todas as referidas isenções até 141577. 

70  ANDRADE, Amélia Aguiar; MIRANDA, Flávio – “Lisbon: Trade, Urban Power…”, p. 340. 
71  Livro dos Pregos…, doc. 220, p. 334. 
72  Livro dos Pregos…, doc. 221, p. 334. 
73  Lisboa, AML-AH, Livro 1º do provimento do pão, doc. 17. 
74  Lisboa, AML-AH, Livro 1º do provimento do pão, doc. 17.
75  Lisboa, AML-AH, Livro 1º do provimento do pão, doc. 18.
76  Lisboa, TT, Chancelaria de D. João I, liv. 5, fl. 60v.
77  Lisboa, AML-AH, Livro 1º do provimento do pão, doc. 3.
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Mais tarde, em 1422, Lisboa enfrentava, de novo, dificuldades e, por isso, 
D. João I, voltou a isentar da dízima os cereais importados do estrangeiro, tendo 
depois, ainda em 1422, alargado a isenção à sisa sobre a venda de cereais78. Ambas 
as isenções eram válidas até Setembro de 1423, tendo sido prolongadas por mais 
um ano, até Setembro de 142479, e, depois, até Setembro 142580. Por fim, em 1426, 
as dificuldades persistiam, e, por isso, o concelho preparava-se para comprar cereais 
em Inglaterra e, de modo a viabilizar o negócio, requereu ao rei que isentasse da sisa 
tanto os compradores, como os vendedores de cereais, ao que D. João I, mais uma 
vez, acedeu, tendo suspendido a cobrança da sisa do pão até Outubro de 142781. 

A escassez de cereais e de legumes não foi, todavia, o único dos problemas de 
abastecimento com os quais Lisboa se deparou neste período. Aliás, em 1431, devido 
à falta de sardinhas, D. João I concordou em isentar da dízima nova do pescado o peixe 
importado do estrangeiro. Uma isenção válida apenas por um ano, até Fevereiro de 
143282. 

Assim, verifica-se que no final do século XIV e nas décadas iniciais da centúria 
seguinte as situações de escassez de víveres em Lisboa foram frequentes, sendo 
que, embora, ao tempo de D. João I, a ocorrência de carestias não constituísse uma 
novidade83, foi no seu reinado que se aplicou e generalizou a prática de atribuir 
benefícios fiscais de caráter temporário, - válidos, normalmente, por 1 ano, conquanto 
sujeitos a prorrogações-, em articulação com as necessidade de aprovisionamento de 
Lisboa, uma cidade difícil de abastecer, devido ao seu peso demográfico, e, por isso, 
vulnerável à ocorrência de maus anos agrícolas e à destabilização dos seus circuitos 
normais de abastecimento. 

7. Considerações finais.

O reinado de D. João I configurou, portanto, um período decisivo para a evolução da 
fiscalidade régia em Lisboa, devido, por um lado, às isenções fiscais concedidas pelo 
Mestre de Avis durante o Interregno; e, por outro lado, às inovações fiscais de D. João 
I, que, no seu conjunto, produziram uma reordenação do quadro fiscal aplicado pelo 
poder régio nesta cidade e, por extensão, uma nova articulação entre o fisco régio e 
aprovisionamento deste núcleo urbano. Por outro lado, quer no contexto da crise de 
1383-1385, quer no decurso da governação deste monarca, Lisboa enfrentou, por 

78  Lisboa, AML-AH, Livro 1º do provimento do pão, doc. 6. 
79  Lisboa, AML-AH, Livro 1º do provimento do pão, doc. 7. 
80  Lisboa, AML-AH, Livro 1º do provimento do pão, doc. 9. 
81  Lisboa, AML-AH, Livro 1º do provimento do pão, doc. 11. 
82  Livro dos Pregos…, doc. 301, p. 396. 
83  A. H. de Oliveira Marques assinalou a ocorrência de crises cerealíferas em 1355-56, 1364-1366, 1371-

72 e 1374-76. Vide MARQUES, A. H. de Oliveira – Introdução à História da Agricultura em Portugal: a questão 
cerealífera durante a Idade Média. 3ª ed. Lisboa: Edições Comos, 1978, pp. 257-260. 
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diversas vezes, situações de escassez de víveres, tendo-se, nestas ocasiões, colocado 
a fiscalidade régia ao serviço do abastecimento da cidade, através da concessão de 
privilégios fiscais, alguns de caráter permanente, e outros temporários, válidos por 
curtos períodos de tempo, embora sujeitos a prorrogações. 
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