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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.





O abastecimento alimentar e vinícola
de Ceuta na primeira metade

do século XV

José Miguel Zenhas Mesquita1 

Resumo

O presente artigo investiga o abastecimento alimentar, em particular de 
vinho, a Ceuta na primeira metade do século XV. Uma vez determinadas as 
características e especificidades do perfil da ocupação portuguesa no Norte 
de África, serão expostas as diferentes formas de abastecimento encontradas 
localmente e estruturadas a partir do reino. A Casa de Ceuta, como principal 
instituição criada com a finalidade de gerir o abastecimento da praça norte-
africana, conta com um conjunto de cartas de quitação, datadas da década 
de 1450, que descrevem a sua atividade e fornecem elementos que permitem 
compreender os mecanismos logísticos empregues na recolha e redistribuição 
de vinhos, desde a sua origem até ao seu destino final. Desta forma poderá 
concluir-se que as condicionantes militares necessárias à manutenção de Ceuta 
levaram à criação de meios, que a partir do reino, garantiam o fornecimento 
regular de cereais e vinho, oriundos maioritariamente das lezírias ribatejanas e 
redistribuídos para África a partir de Lisboa. 
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1  IEM, NOVA FCSH.



ABASTECER A CIDADE NA EUROPA MEDIEVAL92

The food and wine supply of Ceuta in the first half 
of the 15th century. 

Abstract

This article investigates Ceuta’s food supply, namely wine, in the first half of 
the 15th century. Once the characteristics and specificities of the Portuguese 
occupation in North Africa have been determined, the different forms of supply 
structured (locally and from the kingdom) will be presented and discussed. 
The Casa de Ceuta, an institution created to manage the logistics and supply of 
goods to that North-African port, has a set of letters of acquittance, dated from 
the 1450s, which describe its activity and provide elements that help us recreate 
the logistical mechanisms employed in the collection and redistribution of 
wines from its origin to its final destination. In this way, it can be concluded 
that the military conditions necessary for the maintenance of Ceuta, led to the 
creation of logistical means which guaranteed the regular supply of cereals and 
wine, mostly collected in the Tagus valley, channeled to Lisbon and then to 
North Africa.  

Keywords

Wine; Supply; Lisbon; Ceuta; Casa de Ceuta. 

Introdução.

Após a conquista de Ceuta, em 21 de agosto de 1415, sucederam-se dias de pilhagem, 
marcados pela destruição das infraestruturas urbanas e dos bens no seu interior2. Os 
ceutís, debandaram perante a chacina generalizada, queimando e arrasando, à sua 
passagem, as hortas, pomares e campos de cultivo que bordejavam a cidade, para 
que as recém-chegadas forças de ocupação se vissem privadas da capacidade de se 
abastecerem a partir do terreno3. Esta prática, vulgar em todo o período medieval4, 

2  ZURARA, Gomes Eanes de – Crónica da Tomada de Ceuta por el Rei D. João I composta por Gomes 
Eanes de Zurara. Ed. Francisco Maria Esteves PEREIRA. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1915, pp. 
234-235.  

3  ZURARA, Gomes Eanes de – Crónica da Tomada de Ceuta …, p. 240. 
4 VERBRUGGEN, J. F. – The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages from the Eight 
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correspondia àquilo que Philip Slavin classificou como “ecocídio”5. 
Foi perante este cenário que D. João I decidiu reclamar para Portugal uma 

posição-chave na única via marítima de ligação entre o Mediterrâneo e o Atlântico.
A cidade que pouco antes da conquista era habitada por 20.000 a 25.000 

habitantes, havia perdido a sua finalidade como entreposto comercial, tendo sido 
convertida em reduto militar6. O istmo onde se localiza oferecia proteção natural 
a investidas por mar, desde que fosse garantida a superioridade naval daqueles que 
a defendiam, ficando o acesso ao interior limitado pelo sistema montanhoso que 
permanecera em mãos inimigas7. Após a sua ocupação pelos portugueses, Ceuta 
foi inicialmente povoada por cerca de 3.000 homens8, passando este novo reduto 
a servir, na primeira metade do século XV, como base às incursões guerreiras 
promovidas contra o reino de Fez e como porto de abrigo aos corsários portugueses 
que operavam no estreito de Gibraltar9. 

Uma vez determinado o número hipotético de habitantes e o perfil de ocupação 
desta praça, nas primeiras décadas de presença portuguesa, cabe levantar a questão 
de como a mesma foi abastecida de produtos alimentares. 

Quem primeiro problematizou as questões da logística e do abastecimento 
alimentar de Ceuta foi A. H. de Oliveira Marques na obra Introdução ao Estudo da 
Agricultura em Portugal: a questão cerealífera durante a Idade Média10. Em capítulo 
próprio dedicado ao Norte de África, os desafios do abastecimento de Ceuta 
foram interpretados de forma complementar à produção e circulação de cereal em 
Portugal. Com recurso às cartas de quitação existentes para meados do século XV, 
o autor demonstrou que Ceuta, cronicamente deficitária em cereal, era abastecida 
regularmente deste produto pela Casa de Ceuta, que recolhia em Lisboa a produção 
das lezírias ribatejanas (Valada, Vila Franca, Muje, Toxe e Santarém) destinadas a 
este efeito. 

Century to 1340. 2ª ed. Woodbridge: The Boydell Press, 1998, pp. 331-338. 
5  SLAVIN, Philip – “Warfare and Ecological Destruction in Early Fourteenth-Century British Isles”. 

In Environmental History 19 (3), (2014), pp. 528-550. No mesmo sentido vejam-se as práticas guerreiras 
de devastação dos recursos produtivos realizada em Portugal no século XIV descritas por Miguel Gomes 
Martins. MARTINS, Miguel Gomes – “Ficou aquela terra estragada que maravylhosa cousa era de ver. 
Guerra e paisagem no Portugal medieval (1336-1400)”. In GONÇALVES, Iria (coord.) – Paisagens Rurais e 
Urbanas: fontes, metodologias, problemáticas – Actas das II Jornadas. Lisboa: Centro de Estudos Históricos – 
Universidade Nova de Lisboa, 2006, pp.130-134. 

6 ABULAFIA, David – Cambridge in Morocco. Perspectives on North African and Islamic Studies. 
Cambridge: The University of Cambridge, 2013, p. 82; MONTEIRO, João Gouveia; COSTA, António Martins 
– 1415. A conquista de Ceuta. Barcarena: Letras & Diálogos, 2015, p. 50.

7 ABULAFIA, David – Cambridge in Morocco …, p. 61. 
8  MONTEIRO, João Gouveia; COSTA, António Martins – 1415. A conquista de Ceuta…, p. 39. 
9  MESQUITA, José Miguel Zenhas – O abastecimento alimentar de Ceuta, 1415-1458. Porto: 

Universidade de Letras, 2017. Dissertação de mestrado, pp. 24-25. Disponível em https://repositorio-aberto.
up.pt/handle/10216/110153.

10  MARQUES, A. H. de Oliveira – “O Norte de África”. In Introdução à História da Agricultura em 
Portugal. A questão cerealífera durante a Idade Média. 2ª ed. Lisboa: Edições Cosmos, 1968, pp. 231-245.



ABASTECER A CIDADE NA EUROPA MEDIEVAL94

David Lopes, em A Expansão Portuguesa em Marrocos11, recuperou as 
problemáticas do abastecimento de Ceuta, através das cartas de quitação outorgadas 
para este efeito a Gonçalo Pacheco, compreendidas entre os anos de 1451 e 1454. 
O seu foco de análise foi sobretudo a orgânica administrativa da Casa de Ceuta, 
a cujas cartas se referiam, e às questões da tutela em que recaía a designação dos 
ofícios que a compunham. Contudo, não deixou de destacar os cereais, sobretudo 
o trigo, como o principal produto a ser expedido com destino a África. Teresa 
Ferreira Rodrigues, trabalhando as mesmas cartas de quitação, num artigo com a 
finalidade de problematizar o papel do Algarve nas relações com Ceuta durante o 
reinado de D. Afonso V12, concluiu que a Casa de Ceuta foi a manifestação de um 
processo de centralização, em Lisboa, da recolha de financiamento e de alimentos 
com destino à manutenção da praça africana. A atenção do seu trabalho seguiu 
predominantemente as contribuições em dinheiro e a sua entrega a oficiais régios, 
seguindo-se colateralmente a recolha de bens alimentares, onde pela primeira vez 
foi destacado não só a recolha de grandes quantidades de cereal, mas também, a 
existência de vinho, e em menor dimensão a carne. 

A primeira monografia com um capítulo dedicado ao abastecimento de Ceuta 
deve-se a Paulo e Isabel Drummond Braga13, no qual se descreveram as várias formas 
de abastecimento da cidade, tais como a produção local, as pilhagens, o corso, o 
mercado e as mercadorias providenciadas pela Casa de Ceuta. Esta exposição 
referia-se predominantemente a uma cronologia posterior às primeiras décadas 
de ocupação, situando-se mais precisamente na época moderna, altura em que as 
problemáticas associadas à logística de abastecimento haviam mudado.  

Em 2017, com a minha dissertação de mestrado intitulada O abastecimento 
alimentar de Ceuta, 1415-145814, procurei determinar as características especificas da 
ocupação portuguesa em Ceuta, na primeira metade do século XV, que orientavam 
as necessidades de abastecimento alimentar e, consequentemente, os agentes e 
instituições responsáveis pelo provimento, as diferentes formas de abastecimento 
encontradas, tanto de origem local como de origem metropolitana, tendo destacado 
o papel da Casa de Ceuta no quadro geral do abastecimento, à luz das informações 
recolhidas nas cartas de quitação já aqui referidas. 

O abastecimento alimentar de Ceuta na primeira metade do século XV não é, 
portanto, um tema inédito na produção historiográfica portuguesa. Genericamente, 

11 LOPES, David – A Expansão Portuguesa em Marrocos. Lisboa: Teorema, 1989.
12 RODRIGUES, Teresa Ferreira – “Relações entre o Algarve e Ceuta no reinado de D. Afonso V (As 

Cartas de Quitação)”. In Actas das I Jornadas de História Medieval do Algarve e Andaluzia. Loulé: Câmara 
Municipal de Loulé, 1987, pp. 243-269. 

13  BRAGA, Isabel Drummond; BRAGA, Paulo Drummond – “Abastecimento”. In Ceuta Portuguesa 
(1415-1656). Ceuta: Instituto de Estudios Ceutíes, 1998, pp. 81-98. 

14  MESQUITA, José Miguel Zenhas – O abastecimento alimentar de Ceuta, 1415-1458…. 
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as formas de abastecimento que serviram a cidade é conhecido. De todos os bens 
alimentares necessários à sobrevivência da guarnição portuguesa, coube aos cereais, 
nas questões da sua origem, recolha e logística de transporte, o principal destaque 
na produção científica de conhecimento até ao momento. Contudo, a par da ênfase 
empregada à relevância do cereal pela tradição historiográfica portuguesa, de igual 
modo será importante salientar as questões relacionadas com o abastecimento de 
vinho, alimento inseparável do pão em todas as refeições. 

Este artigo pretende investigar, precisamente, os problemas concretos que 
a necessidade do seu abastecimento levantou. Em primeiro lugar, será feita uma 
exposição das características e condicionantes do acesso à produção e recolha 
de alimentos no território ao redor de Ceuta. Seguir-se-á a demonstração da 
necessidade do transporte de mantimentos desde o reino até ao Norte de África, e os 
consequentes mecanismos de abastecimento que foram criados para esse efeito. Por 
fim, serão expostos os resultados da recolha de informação sobre vinho nas cartas 
de quitação emitidas por Afonso V e outorgadas a Gonçalo Pacheco, tesoureiro da 
Casa de Ceuta15, para os anos de 1451-1454, e a carta de quitação outorgada a João 
Vaz, almoxarife do celeiro de Santarém, correspondente aos anos de 1451-145316. 
Estes documentos, provenientes da chancelaria régia, foram editados por Pedro 
de Azevedo e correspondem à fonte de informação mais detalhada sobre o vinho 
como produto de abastecimento para Ceuta, na primeira metade da centúria de 
quatrocentos. Com as ressalvas necessárias à sua interpretação, será possível traçar 
uma visão radiográfica da origem dos vinhos, a sua recolha, o seu acondicionamento 
e transporte, desde as lezírias ribatejanas, ou dos reguengos próximos à capital, até 
à Casa de Ceuta, centro aglutinador e redistribuidor desta mercadoria para o seu 
destino final. 

1. Abastecimento local.
  
Nos anos em que permaneceu um bastião isolado, até 1458, Ceuta viu a capacidade 
produtiva do seu hinterland seriamente condicionada pela estratégia de defesa iniciada 
por D. Pedro de Meneses. Como forma de evitar a hipótese de um cerco prolongado 
foi criada uma zona tampão de seis léguas, através da prática continuada de razias e 
destruição sistemática de árvores de fruto, hortas e campos de cultivo. Junto à cidade 
formou-se, assim, uma terra de ninguém livre de obstáculos e de barreiras visuais, 
pontuada por atalaias e vigias17. Com o passar dos anos, a estabilização da ocupação 

15 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos. Vol. 2. Ed. de Pedro de 
Azevedo. Lisboa: Academia das Ciências, 1934, doc. CCCXXI, pp. 342-364, doc. XIX, pp. 669-709. 

16  DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531…, Vol. 2, doc. CCLXXXIII, pp. 290-295.
17  ZURARA, Gomes Eanes de – Crónica do Conde D. Pedro de Meneses, ed. Maria Teresa Brocado. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 260. DUARTE, Luís Miguel – “África”. In BARATA, 
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portuguesa permitiu o aproveitamento das terras situadas à vista dos muros da 
cidade, surgindo então herdades de pão, vinhas, hortas, pomares e unidades de 
produção agropecuária, ciclicamente destruídas por ataques inimigos18.  

As capacidades produtivas do espaço deveriam ser semelhantes em ambos 
os lados do estreito, não tendo, por isso, sido particularmente custosa a adaptação 
dos portugueses ao seu novo território, podendo manter inalterados os hábitos 
alimentares que traziam do reino. Nestes, o pão e o vinho desempenhavam um papel 
central, sendo complementados com carne de várias qualidades, peixe, vegetais e 
frutas19. 

O solo era propício à cultura de sequeiro, mas, dada a morfologia do território 
e as condicionantes já referidas ao desenvolvimento desta cultura, a cidade carecia 
do espaço necessário à produção em quantidade suficiente para se sustentar, ao 
contrário de outras regiões mais a sul, como Arzila, Larache, Mazagão ou Safim20. 
No mesmo sentido, as vinhas existentes junto à cidade eram manifestamente escassas 
para a produção de vinho em quantidade suficiente para abastar a população.  

No que respeita à carne produzida localmente, criavam-se aves de capoeira e 
gado, sobretudo caprino, embora também bovino e suíno, em currais e pastos ao 
redor da cidade, mas também nos seus montes adjacentes, que igualmente poderiam 
fornecer os proventos da caça21. Quanto ao peixe, era capturado em barcas que 
navegavam pelo estreito, ou recolhido em armadilhas denominadas almadravas22. 
Podia ainda ser pescado à linha a partir do pano de muralha junto à montanha da 
Almina23. 

Outra forma de acesso a produtos alimentares decorria dos saques provenientes 
das operações de corso no mar. A maioria das embarcações apreendidas seria de 
média ou pequena dimensão, estabelecendo rotas de ligação entre o Norte de África 
e o Sul da Península Ibérica, ainda sob o domínio muçulmano. Estas carregavam, 
predominantemente, peixe, cereais, frutas e legumes. Por exemplo, quando o navio 
que transportou o embaixador do reino de Fez foi corseado, a carga era composta por 

Manuel Themudo; TEIXEIRA, Nuno Severiano (dirs.) – Nova História Militar de Portugal. vol. 1. coord. José 
MATTOSO. Lisboa: Círculo de Leitores, 2003, pp. 411-412.  

18 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos. Vol. 1, Ed. de Pedro de 
Azevedo. Lisboa: Academia das Ciências, 1915, doc. CLXV, p. 200; Vol. 2, doc. CCLXXI, p. 279, doc. IX, p. 659. 
ZURARA, Gomes Eanes de – Crónica do Conde D. Pedro de Meneses..., pp. 284, 347, 632. 

19  GONÇALVES, Iria – “A alimentação”. In MATTOSO, José (dir.) – História da Vida Privada em 
Portugal. Vol. 1: A Idade Média. Coord. Bernardo Vasconcelos e SOUSA. [s.l.]: Temas e Debates, 2010, pp. 
226-230. MARQUES, A. H. de Oliveira – A Sociedade Medieval Portuguesa. 2ª ed., Lisboa: Livraria Sá da Costa 
Editora, 1971, pp. 9-16. 

20  LOPES, David – A Expansão em Marrocos..., p. 59; GODINHO, Vitorino Magalhães – A Expansão 
Quatrocentista Portuguesa 3ª ed.. Lisboa: Dom Quixote, 2008, p. 162. 

21  ZURARA, Gomes Eanes de – Crónica do Conde D. Pedro de Meneses…, pp. 254, 260, 411. 
22  ZURARA, Gomes Eanes de – Crónica do Conde D. Pedro de Meneses…, pp. 349, 445. DUARTE, Luís 

Miguel – Ceuta, 1415. Lisboa: Livros Horizonte, 2015, p. 144. 
23  ZURARA, Gomes Eanes de – Crónica do Conde D. Pedro de Meneses…, p. 46. 
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cavalas, figos e amêndoas24, outros navios capturados iam carregados com cavalas, 
trigo, cevada, feijões e legumes genericamente identificados25. 

Por terra, as almogavarias rendiam avultadas quantidades de carne. As 
estimativas do número total de animais capturados variam. Para Nuno Silva Campos 
teriam sido, até 1437, capturadas 4.412 cabeças de gado graúdo e miúdo e 78 cavalos26, 
enquanto que Paulo Drummond Braga calculou um total de 232 cabras e bois, 53 
podengos, 45 cavalos e 16 éguas, apreendidas entre 1415 e 146427. Nestas surtidas, o 
ataque era precedido de uma sondagem aos locais de pasto e aos estábulos ou currais 
onde se reuniam à noite as reses, de forma a que, quando a ação guerreira tivesse 
lugar, se soubesse ao certo a localização dos bens mais valiosos que poderiam ser 
tomados28. Aos animais – que, quando vivos, eram fáceis de transportar na evasão 
de regresso à segurança de Ceuta, muitas vezes sob perseguição de hostes inimigas 
– opunha-se o cereal, que para além de existir em quantidades residuais, seria mais 
difícil de acondicionar e transportar, sendo por isso destruído no local. 

No terreno, a responsabilidade do abastecimento alimentar recaía no capitão, 
cargo que foi primeiramente ocupado por D. Pedro de Meneses logo após a 
conquista29. Este estava investido de poder absoluto, era a cabeça da administração 
militar, judicial e da fazenda, respondendo apenas perante o rei30. Caber-lhe-ia o 
encargo de garantir que os armazéns da cidade se encontravam sempre atestados 
de mantimentos necessários a suster a cidade, em especial perante o isolamento 
repentino em situações de cerco. Permanece, em grande medida, desconhecido 
o papel do capitão de Ceuta, e da sua administração, na alocação dos recursos 
produtivos locais, com exceção da outorga de algumas cartas de doação, confirmadas 
por D. Afonso V, de casas e terras destinadas à agricultura31. 

Em suma, as diferentes formas de abastecimento local permitiam aos portugueses 
o acesso a variadas fontes de alimentação, em maior ou menor quantidade, no dia-
a-dia, de carne, peixe, vegetais e fruta. Os bens essenciais – pão e vinho – eram, no 
entanto, escassos, sendo, por isso, necessária a criação de uma rota regular que os 
transportasse desde o reino.

24  ZURARA, Gomes Eanes de – Crónica do Conde D. Pedro de Meneses…, p. 491. 
25  ZURARA, Gomes Eanes de – Crónica do Conde D. Pedro de Meneses…, pp. 304-305, 309, 380.
26  CAMPOS, Nuno Silva – D. Pedro de Meneses e a construção da Casa de Vila Real (1415-1437). Lisboa: 

Sete Caminhos, 2008, p. 84.  
27  BRAGA, Paulo Drummond – Uma Lança em África: História da conquista de Ceuta. Lisboa: Esfera 

dos Livros, 2015, pp. 56-60.   
28  ZURARA, Gomes Eanes de – Crónica do Conde D. Pedro de Meneses…, pp. 278, 330.
29  BRAGA, Isabel Drummond; BRAGA, Paulo Drummond – Ceuta Portuguesa (1415-1656) …, p. 187.  
30  LOPES, David – A Expansão em Marrocos…, p. 41. 
31 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 1, doc. CLXV, p. 200; Vol. 2, doc. 

CCLXXI, p. 279, doc. IX, p. 659.
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2. Abastecimento a partir do reino.

A ausência de fontes sequenciais para a cronologia em estudo, com exceção das cartas 
de quitação referentes a alguns anos das décadas de quarenta e cinquenta do século 
XV, complica a compreensão daqueles que seriam os mecanismos de abastecimento 
a Ceuta a partir do reino. Certamente que o capitão e outros agentes presentes no 
terreno, dotados de casa senhorial própria, fariam chegar dos seus domínios, às 
suas custas, alimentos para o seu sustento. Esta hipótese permanece, contudo, 
no plano teórico, e serviria apenas os próprios e os seus séquitos. Para prover a 
restante guarnição militar e população local, D. João I, logo em 1416, atribuiu ao 
Infante D. Henrique tal incumbência32.  Esta obrigação parece ter sido cumprida 
de forma intermitente até ao momento em que D. Afonso V retirou ao seu tio a 
responsabilidade pela administração da cidade, já em inícios dos anos de 145033. Da 
sua atuação podemos saber que, para a preparação da expedição a Tânger, em 1437, 
o Infante contribuiu, através do seu governador D. Fernando de Castro, com biscoito, 
cevada, trigo, vinho, vinagre e carne34. E que, em 1453, Gonçalo Pacheco recebeu em 
Lisboa o pão que, segundo a quitação, era devido à Casa de Ceuta por obrigação de 
contribuição de D. Henrique. A logística do transporte e acondicionamento deste 
cereal foi inteiramente paga pela Casa de Ceuta35.

Paralelamente à entrega de responsabilidades ao infante D. Henrique, o rei 
continuou a garantir o abastecimento alimentar de Ceuta através de diferentes 
mecanismos36. Assim, foram criados novos impostos como os “Dez reais para Ceuta”, 
que oneraram particularmente as comarcas a norte do país, e os “Ferreiros de Ceuta” 
que incidiam sobre as comunidades judaicas, bem como a subordinação de outros 
tributos, já existentes, como as jugadas de Santarém37. Os rendimentos de alguns 
mestrados e instituições religiosas foram igualmente canalizados para a mesma 
finalidade. Foram ainda lançados pedidos em dinheiro ou alimentos, que por vezes, 
originavam queixas, como as dos concelhos de Viana, Ponte de Lima e Guimarães, 
nas Cortes de Lisboa em 1456, os procuradores alegavam que os navios locais eram 
desviados das suas funções originais para o abastecimento cerealífero de Ceuta, em 
alturas do ano que deveriam sair com mercadorias para comércio38. Seguia-se a 

32  MONUMENTA Henricina. Vol. II, dir. e org. de António Joaquim Dias Dinis. Coimbra: Comissão 
Executiva das Comemorações do Vº Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960, doc. 116, pp. 240-241. 

33  MONUMENTA Henricina …, Vol. VI, 1964, p. XXI. 
34  DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 1, doc. CXXXI, pp. 163-168. 
35  DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. XIX, pp. 670-672.
36  MESQUITA, José Miguel Zenhas – O abastecimento alimentar de Ceuta…, 1415-1458, pp. 44-48.
37  Para mais informações sobre o financiamento de Ceuta e as queixas que o mesmo originou em Cortes, 

vejam-se os textos de Iria Gonçalves e Armindo de Sousa. GONÇALVES, Iria – Pedidos e empréstimos públicos 
em Portugal durante a Idade Média. Lisboa: Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros, 1964; SOUSA, Armindo 
de – As Cortes Medievais Portuguesas (1385-1490). Vol. I. Lisboa: INCM, 1990.  

38  DESCOBRIMENTOS Portugueses: Documentos para a sua História. Sup. ao Vol. I, ed. de João Martins 
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argumentação de que o rei possuía navios próprios para garantir a logística alimentar 
da sua possessão africana, sendo por isso desnecessário o recurso às embarcações 
dos concelhos agravados. Em resposta, o rei apenas aceitou parcialmente esta 
argumentação, determinando que iria continuar a socorrer-se dos ditos navios, mas 
apenas entre abril e dezembro, deixando os meses de janeiro a março, livres para o 
transporte comercial de mercadorias39. Nas mesmas Cortes de 1456, o procurador de 
Guimarães queixou-se do pagamento reduzido pelo rei dos cereais comprados aos 
lavradores de Entre-Douro-e-Minho, assim como, do seu carreto até aos pontos na 
costa de onde partiriam para a cidade norte-africana. Estes lavradores pretendiam 
receber o mesmo que se recebia na Estremadura. Em resposta, o rei mandou que o 
cereal fosse pago pelo seu valor corrente ao tempo em que o pedido fosse lançado40. 
Na realidade, não sabemos se efetivamente estas queixas surtiram efeito positivo, mas 
parece seguro que o cereal recolhido desta forma não passava pela Casa de Ceuta em 
Lisboa antes de viajar para o seu destino. 

Para o transporte exclusivo de alimentos para Ceuta, existia pelo menos durante 
o reinado de D. Afonso V uma barca chamada de Santa Maria de África. A sua 
manutenção, logística, aparelhagens e tripulação eram asseguradas pelo monarca. 
A existência de embarcações designadas para o transporte alimentar não se deveria 
restringir à barca Santa Maria de África, pois o documento legal que estipula os 
direitos do escrivão e da sua tripulação era aplicável a outros escrivães e marinheiros 
que desempenhassem as mesmas funções41. 

3. Casa de Ceuta.

O principal expediente de abastecimento a Ceuta a partir do reino foi a Casa de 
Ceuta. Fundada por iniciativa régia, possivelmente logo em 1415, era gerida por um 
tesoureiro e o seu escrivão. Situada na Ribeira de Lisboa, contava com armazéns 
próprios, moagens e fornos de biscoito, espaços de desmanche e salga de carne e 
peixe, adegas e tanoarias, a par das casas de residência do tesoureiro42. A função 
desta instituição consistia na centralização dos mecanismos de recolha e distribuição 
de alimentos, na forma de cereal, carne, peixe e vinho, de várias regiões do país, com 
destino a Ceuta, mas também a concentração das fontes de financiamento e material 
logístico necessárias à manutenção dos ofícios e armadas destinados a garantir a 

da Silva Marques. [reimpressão do original de 1956], Lisboa: INIC, 1988, doc. 987, p. 530. 
39  DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCCLXIX, pp. 410-411. 
40  DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCCLXXXIX, p. 430.  
41  DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCXXXVIII, pp. 247, 248. 
42  CAETANO, Carlos – “Um olhar sobre a Casa de Ceuta”. Cadernos do Arquivo Municipal, 2º Série, 4 

(julho-dezembro 2015), pp. 70-83; MESQUITA, José Miguel Zenhas – O abastecimento alimentar de Ceuta, 
1415-1458…, pp. 52-55. 
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presença portuguesa no Norte de África43. Da sua atividade apenas conhecemos 
algumas cartas de quitação que indiciam a continuidade e permanência destas 
funções ao longo da cronologia em estudo44. 

4. Cartas de quitação.

No presente artigo, serão apresentados os resultados da recolha de informação em 
três cartas de quitação relacionadas com a Casa de Ceuta, datadas da década de 
cinquenta do século XV, pois são aquelas que permitem uma análise mais detalhada 
às questões que pretendo abordar. Como já anteriormente foi referido, estas cartas 
não são as únicas que abrangem a temática do abastecimento de Ceuta, contudo, 
são aquelas que discriminam o total de receitas e despesas de uma forma mais 
uniformizada, contrastando com outras cuja informação é apresentada de uma 
forma menos esclarecedora para os objetivos deste trabalho45.  

As duas primeiras quitações analisadas datam de 1456, referindo-se aos anos 
de 1451-1454, e foram elaboradas por Gil Vaz, contador das coisas de Ceuta, que 
quitou Gonçalo Pacheco, tesoureiro-mor46. Estas quitações apresentam um nível de 
detalhe superior a outras do género, pois correspondem aos primeiros anos em que 
o rei recuperou para si a responsabilidade do provimento a Ceuta, querendo saber, 
detalhadamente, como esta instituição era gerida. A terceira quitação que irei abordar 
data de 1455, e alude aos anos de 1451-1453, tendo sido feita por Gil Vaz, contador 
das coisas de Ceuta, a João Vaz, almoxarife do celeiro de Santarém, e referindo-se aos 
rendimentos e produtos que o celeiro de Santarém devia recolher e encaminhar para 
a Casa de Ceuta em Lisboa47.

Antes de avançar com a exposição e interpretação destes resultados deve ser 
referido que as cartas de quitação, em apreciação, correspondem a um resumo, feito 
pelo contador do rei, para ser inserido na chancelaria régia. Este resumo resultava 
da inspeção pelo contador, aos livros próprios de atividade que cada um dos oficiais 
quitados e seus escrivães possuía. Os livros originais, que, entretanto, se perderam, 
estavam estruturados segundo entrada e saída de produtos e dinheiro (recebeu e 
despendeu), divididos de forma anual. 

43  RODRIGUES, Teresa Ferreira – “Relações entre o Algarve e Ceuta no reinado de D. Afonso V (As 
Cartas de Quitação)…” , pp. 245-250. 

44  MESQUITA, José Miguel Zenhas – O abastecimento alimentar de Ceuta, 1415-1458…, pp. 44-48, 
66-86. 

45  Sobre as questões de abastecimento alimentar em relação às restantes cartas de quitação veja-se 
RODRIGUES, Teresa Ferreira – “Relações entre o Algarve e Ceuta no reinado de D. Afonso V (As Cartas de 
Quitação)…” , pp. 243-269. VIANA, Mário – Vinhedos Medievais de Santarém. Cascais: Patrimonia, 1998, p. 
172. MESQUITA, José Miguel Zenhas – O abastecimento alimentar de Ceuta, 1415-1458…, pp.72-86. 

46  DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCCXXI, pp. 342-364, doc. 
XIX, pp. 669 – 709.

47  DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531…, Vol. 2, doc. CCLXXXIII, pp. 290-295.
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 Talvez pelo facto de estes documentos serem um resumo, o critério de 
estruturação por anos e entradas e saídas não é uniforme, podendo a informação 
que diz respeito ao que se recebeu entrar no capítulo do que se despendeu e vice-
versa. Esta informação pode ainda surgir repetida e nem sempre a divisão por anos 
é respeitada. 

Acrescem a estes problemas a ocorrência de informação em diferentes níveis, 
umas vezes de forma detalhada, outras vezes de forma lacunar, sem que para tal 
se conheça um motivo que não seja o facto de estas quitações corresponderem a 
um resumo dos livros de contas, tendo-se provavelmente optado por copiar certas 
informações em detalhe, pois seriam essas as mais relevantes para a administração 
régia. 

Não existe um critério definido para designar a forma da receção dos produtos 
alimentares e a quantidade enviada a partir de Lisboa, pelo que, estes produtos são 
registados segundo várias unidades de medida, sem que exista uma referência clara 
à equivalência das utilizadas pela Casa de Ceuta com as demais em vigor nesse 
período. Não sabemos também se as medidas utilizadas pelo celeiro de Santarém 
eram equivalentes àquelas utilizadas por esta instituição. Assim, a tentativa de 
tratamento estatístico dos resultados alcançados deverá ser feita com as cautelas que 
estes problemas colocam ao rigor dos resultados48. 

5. Cartas de quitação outorgadas a Gonçalo Pacheco, tesoureiro da Casa de Ceuta 
(1451-1454).

Nestes anos, Gonçalo Pacheco recebeu em dinheiro: os valores do imposto 
dos Ferreiros de Ceuta da comuna de judeus de Alenquer, Lisboa e Setúbal; as 
contribuições dos almoxarifados de Viseu, Lamego, Santarém; e ainda, do almoxarife 
das lezírias, do paço da Madeira, do armazém da cidade de Lisboa, do tesoureiro real 
em Lisboa e da renda da sisa da fruta de Lisboa. As contribuições recebidas foram 
empregues: no pagamento da tença e no mantimento dos oficiais e trabalhadores 
responsáveis pela administração e manutenção da Casa de Ceuta; no pagamento a 
outros oficiais régios ligados a Ceuta, como o contador e o escrivão; na satisfação 
de parte do soldo e mantimento a vassalos do Rei que se deslocavam ao Norte 
de África; na compra de material logístico necessário ao acondicionamento dos 
produtos recolhidos; na compra de bens alimentares (carne, peixe, cereais e vinho); e 
no pagamento do frete às embarcações que levaram mantimentos para Ceuta desde 

48  Para a análise das quantidades de vinho que estão discriminadas nas cartas de quitação, utilizei as 
equivalências de medidas propostas por Mário Viana e Sérgio Ferreira. Estas são, 1 tonel igual a 2 pipas, 4 
quartos, 50 almudes, 600 canadas e 2.400 quartilhos. VIANA, Mário – Vinhedos Medievais de Santarém…, p. 
144; FERREIRA, Sérgio – Preços e Salários em Portugal na Baixa Idade Média. Porto: Universidade de Letras, 
2007. Dissertação de Mestrado, p. 235. Disponível em https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/14653.
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Buarcos, foz do Mondego, Mira, Alcácer do Sal e Lisboa49. 
Com destino a Ceuta foram recolhidos cereais (milho, trigo, centeio e cevada): 

do celeiro de Santarém (jugadas de Santarém, e rendas do ramo de Muge e Valada), 
do celeiro de Aveiro, do almoxarife de Vila Franca, do almoxarife da Azambuja, do 
almoxarife dos fornos de Lisboa; das rendas dos reguengos de Ribamar, de Algés, e 
de Oeiras, e do ramo de Calhariz.  Recebeu ainda carne: do vedor da fazenda real, 
do almoxarife das taracenas de Lisboa, e de Santarém; de Mem Rodrigues, morador 
em Estremoz, como pagamento de uma dívida contraída junto do almoxarife real 
dessa vila. Recebeu peixe (pescadas, raias, peixes minhotos, peixe-prego, cavalas 
e sardinhas), por compra, e pela entrega do almoxarife do armazém da cidade de 
Lisboa50. 

Quanto ao vinho, deram entrada na Casa de Ceuta: em 1451, 22 tonéis 
provenientes do celeiro de Santarém, 18 tonéis provenientes das rendas dos reguengos 
de Ribamar, e 8,66 tonéis de vinho por compra; em 1452, 210, 52 tonéis oriundos do 
celeiro de Santarém, e 25,5 tonéis das rendas dos reguengos de Ribamar51; em 1453, 
o total de 365,24 tonéis recolhidos é de origem incerta52; e em 1454, 153 tonéis do 
celeiro de Santarém, 15,25 tonéis dos reguengos de Ribamar, 0,52 tonéis do reguengo 
de Oeiras, 10,52 tonéis comprados, e 5 tonéis que haviam ficado armazenados na 
adega desde

Pela análise do gráfico 1, detetamos que os valores totais de vinho recolhido 
oscilaram consideravelmente ao longo destes quatro anos. A principal fonte de 
recolha foi o celeiro de Santarém, de onde provinham os vinhos das jugadas e das 
rendas dos ramos de Muge e Valada, mas os valores de cada uma destas contribuições 
não se encontram aqui discriminados. Segue-se o reguengo de Ribamar, cuja renda 
anual correspondia a 18 tonéis. Se verificarmos os anos seguintes, em 1452 estes 
reguengos renderam 25,5 tonéis, e em 1454, 15,24 tonéis. Este facto poderá estar 
relacionado com a forma de pagamento da renda, que poderia corresponder a 
uma parte proporcional da produção, oscilando assim de acordo com o sucesso do 
ano agrícola para os vinhos. Quanto ao reguengo de Oeiras, parece ter tido uma 

49 Para uma interpretação detalhada das formas de financiamento da Casa de Ceuta veja-se 
RODRIGUES, Teresa Ferreira – “Relações entre o Algarve e Ceuta no reinado de D. Afonso V (As Cartas de 
Quitação)…” , pp. 243-249. 

50  Sobre a recolha de bens alimentares nas cartas de quitação veja-se a minha dissertação de mestrado 
e o já referido texto de A. H. de Oliveira Marques para o caso dos cereais. MESQUITA, José Miguel Zenhas 
– O abastecimento alimentar de Ceuta, 1415-1458…, pp. 69-86. MARQUES, A. H. de Oliveira – “O Norte de 
África”…” , pp. 231-245. 

51  Na carta de quitação, encontra-se ausente a referência à quantidade de vinho recolhida proveniente 
das rendas do reguengo de Oeiras no ano de 1452. Apenas sabemos que os mesmos terão efetivamente chegado 
à Casa de Ceuta, pois Lopo de Évora pagou 300 reais aos homens que efetuaram a sua recolha no dito reguengo. 

52  No capítulo das despesas referentes a este ano são contabilizados 88 tonéis de vinho provenientes do 
celeiro de Santarém e 166,5 tonéis provenientes dos reguengos de Ribamar e Santarém. A ausência de mais 
informações impede a possibilidade de discriminar os valores quantitativos de cada uma destas origens no 
total de vinhos recolhidos. 
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contribuição diminuta para o vinho a ser entregue à Casa de Ceuta. Contudo, devem 
ser tidos em consideração os diferentes níveis de informação que esta fonte apresenta. 
Por fim, a compra, parece ter sido um expediente excecional e destinado a colmatar 
necessidades do momento.

O vinho recolhido do modo acima descrito foi empregue da seguinte forma. Em 
1451, embarcaram 64 tonéis de vinho, no navio de Lançarote, com destino a Ceuta. 
Nos anos seguintes foram enviados para Ceuta em embarcações cuja denominação 
não é precisa: 685,73 tonéis em 1452; 102,32 tonéis em 1453; e 136,46 tonéis em 1454. 
Foram ainda entregues, como parte do mantimento devido a vassalos do rei que se 
dirigiam ao Norte de África: 21,4 tonéis em 1451; 9,4 tonéis em 1452; 19,35 tonéis em 
1453; e 215,26 tonéis em 1454. 

Com exceção de 1453, o vinho recolhido foi sempre inferior ao vinho 
distribuído. Mesmo assim, analisando as contas, o saldo do vinho que ficou na Casa 
de Ceuta foi de 335,89 tonéis de vinho, tendo o tesoureiro, no ano seguinte, apenas 
declarado que ficaram 5 tonéis de vinho disponíveis do ano anterior. 

As diferenças de valor entre o recolhido e o enviado poderão ser justificadas 
pela omissão de grande parte dos valores recolhidos, como ficou evidente no 
gráfico anterior, bem como, em muitos casos, da indicação das quantidades de 
vinho transportadas para Ceuta, estando estas incluídas na referência genérica ao 
pagamento dos fretes dos navios que se deslocavam de Lisboa para o Norte de África. 
Assim, terá de ser interpretada a grande quantidade de vinho enviada para Ceuta 
em 1452, face aos restantes anos, ou o aumento dos valores entregues como tença e 
mantimento em 1454. 

O vinho recolhido não tinha, exclusivamente, Ceuta ou as armadas que partiam 
para o Norte de África como destino final. Em 1452 foram entregues 195 reais, 40 
alqueires de trigo, 25 almudes de vinho, e 64 “sõas” de carne para o mantimento de um 
mês, a Jorge, embaixador do Preste João, que o Rei enviou ao duque da Borgonha53. 
No mesmo ano foi entregue 1 tonel de vinho para o mantimento dos tanoeiros que 
nesse ano trabalharam na Casa de Ceuta54, e em 1454 a instituição contribuiu com 
256 “soãs” de carne, 3 alqueires de trigo, e 1,72 tonéis de vinho para a armada que foi 
enviada como represália ao ataque de navios ingleses55. 

6. Carta de quitação outorgada a João Vaz, almoxarife do celeiro de Santarém 
(1451-1453).

Entre 1451 e 1453, o almoxarife do celeiro de Santarém recebeu em dinheiro os 

53 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCCXXI, p. 357. 
54 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCCXXI, p. 361. 
55 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. XIX, p. 709. 
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valores do imposto dos Ferreiros de Ceuta, das comunas dos judeus, de Leiria, 
Abrantes, Alenquer, Santarém e Torres Novas. Este dinheiro foi aplicado na gestão 
logística dos produtos recolhidos, na compra de material necessário à escrita dos 
registos, e no pagamento da tença e mantimento a oficiais régios encarregados da 
manutenção de Ceuta, como Martim Gomes Leitão, vedor da fazenda de Ceuta, ou 
Vasco Gonçalves, contador de Ceuta. 

A recolha de produtos alimentares, neste caso, cingia-se quase exclusivamente 
ao trigo proveniente das rendas das jugadas de Santarém, estipuladas por uma 
avença entre o Rei e os rendeiros. Estes comprometiam-se, segundo a condição do 
arrendamento, a entregar anualmente em Lisboa 400 moios, o que não sucedeu em 
1451, ficando por apurar as razões e consequências de tal falha. Só em 1453 haveria 
uma nova referência à recolha de trigo e grão, que foram entregues pelo contador de 
Santarém ao celeiro desta vila, e reencaminhados para a Casa de Ceuta no mesmo 
ano.  

Assim como o trigo, a recolha da maior parte do vinho correspondia aos frutos 
da renda das jugadas de Santarém, estipulada por uma avença em 165 tonéis anuais56. 
Em 1451 foram entregues no celeiro 171 tonéis referentes às jugadas, ficando os 
16 tonéis que acresciam ao valor avençado, de ser descontados na quantidade de 
vinho a entregar em 1452. Desta forma, quando em 1452 foram entregues ao celeiro 
156,6 tonéis de vinho, referentes à avença das jugadas, deveriam novamente ser 
descontados 7,5 tonéis de vinho a entregar no ano seguinte, uma vez que em 1452 só 
haveria a obrigação de serem entregues no celeiro 149 tonéis. Neste mesmo ano, o 
almoxarife do celeiro pediu emprestado a João Gonçalves “Folga na Palha” 3 tonéis 
de vinho, que o segundo entregou como sendo de boa qualidade, quando na verdade 
estavam estragados, ficando por isso declarados como perdidos nos registos. Em 
1453 deveriam ter sido entregues 157,5 tonéis correspondentes às jugadas do vinho, 
mas tal não se verificou, pois este “sse finou ante da novidade”57. As quantidades de 
vinho provenientes das jugadas variavam, pois, consoante o sucesso das colheitas, 
verificando-se a realização de ajustes ao valor fixo que deveria ser entregue 
anualmente, tendo em consideração o que tinha sido entregue no ano anterior. A 
requisição de vinho emprestado funcionou como uma forma complementar de 
recolha. 

Quando comparamos os valores da recolha no celeiro de Santarém, com 
aqueles que o almoxarife João Vaz alegou ter entregue à Casa de Ceuta, e com os 
valores que o tesoureiro Gonçalo Pacheco afirma ter recebido em Lisboa, inseridos 

56  Sobre o âmbito de aplicação e cobrança da jugada do vinho de Santarém nos séculos XIV e XV veja-se 
Mário Viana. VIANA, Mário – Vinhedos Medievais de Santarém…, pp. 169-173.  

57  DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531..., Vol. 2, doc. CCLXXXIII, p. 293, doc. 
XIX, p. 678.
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no gráfico 1, constatamos que em 1451, fazendo jus ao cruzamento de informações, 
de todo o vinho recolhido em Santarém, apenas chegaram a Lisboa 22 tonéis de 
vinho, desconhecendo-se o destino dos restantes 149 tonéis. Em 1452 o almoxarife 
declarou ter entregado à Casa de Ceuta 147 tonéis de vinho, enquanto que o 
tesoureiro declarou ter recebido do celeiro de Santarém um total de 210,52 tonéis. 
Por fim, o maior contraste surge no ano de 1453, perante a ausência da recolha de 
vinhos em Santarém e a declaração em Lisboa de que do celeiro da vila Ribatejana 
haviam chegado 88 tonéis de vinho. 

7. Logística e transporte.

Para a recolha dos vinhos nos seus locais de origem, a Casa de Ceuta enviava tonéis 
constituídos por vários arcos de madeira unidos por vimes. As “cabeças” destes 
tonéis eram seladas por pregos, e a abertura, por onde o líquido passava, vedada por 
um batoque58. 

Os vinhos a serem recolhidos eram então colocados nestes tonéis, e 
transportados em barcas, desde os reguengos de Ribamar e Santarém até Lisboa. 
O trabalho de recolha, manutenção e transporte era pago pela Casa de Ceuta. De 
destacar que o cereal proveniente dos reguengos de Ribamar era transportado de 

58 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCLXXXIII, p. 293, doc. 
XIX, p. 678. 
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forma diferente, nomeadamente por via terrestre, carregado por bestas conduzidas 
por lavradores ou almocreves59. 

Os vinhos correspondentes às jugadas de Santarém eram recolhidos nas adegas 
dos lavradores logo após a vindima60. A partir deste momento, o acondicionamento 
e transporte eram garantidos pela Casa de Ceuta, que enviava recursos financeiros e 
material logístico ao celeiro de Santarém61. Assim, os vinhos eram recolhidos num 
primeiro momento nas adegas de Muge e Valada, onde estagiavam sobre esteios de 
pinho, e num momento posterior transportados por “alivadoiras” para a adega do 
celeiro de Santarém62. Face à quantidade de vinho recolhida em 1452, foi necessário 
complementar o espaço disponível na adega do celeiro com o recurso ao aluguer de 
casas e “logeas” na vila63. Partindo das adegas de Santarém, o vinho era carregado por 
“polinheiros”, em barcas que desciam o Tejo até Lisboa64. 

Uma vez chegados a Lisboa, os vinhos eram descarregados das barcas e 
arrumados nas adegas ou paióis da Casa de Ceuta por “ganhadinheiros” ou 
“pulinheiros” e “afundadores”65. 

A compra, em 1451, de 12 tonéis para servirem de balseiros, indica que nas 
adegas da instituição se procedia à fermentação de vinho, talvez daquele oriundo dos 
reguengos de Ribamar ou do reguengo de Algés, uma vez que os vinhos de Santarém 
eram colocados em adegas locais antes de serem transportados para Lisboa66. 
Assim, a recolha dos vinhos em locais geograficamente mais próximos poderia ser, 
hipoteticamente, feito logo após a vindima, enquanto que os vinhos de Santarém 
viriam já fermentados para Lisboa. 

Antes de serem embarcados com destino a Ceuta, os vinhos eram “olhados” e 
atestados. 

Em 1452 gastaram-se 139 almudes neste processo67. Em 1453 gastaram-se 2 
toneis e 39 almudes de vinho, sendo que, um destes dois toneis caiu ao chão e partiu-
se, após o “cantell” em que estava assente ter quebrado68. Em 1454, despenderam-se 
174 almudes, dos quais se perderam, derramados pelo chão 24 almudes, pois, o tonel 
onde estavam encontrava-se furado69. 

59 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCCXXI, p. 348.
60 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCLXXXIII, p. 292.
61 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCLXXXIII, pp. 291-292. 
62 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCLXXXIII, pp. 290, 292. 
63 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCLXXXIII, p. 293. 
64 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCLXXXIII, p. 292.
65 DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCCXXI, p. 360, doc. XIX, 

p. 676. 
66  DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCCXXI, pp. 343, 351. 
67  DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. CCCXXI, p. 361. 
68  DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531 …, Vol. 2, doc. XIX, p. 679. 
69  Em Santarém haveria mesmo um tanoeiro dedicado em exclusivo à reparação dos recipientes 

destinados ao transporte dos vinhos provenientes das jugadas com destino a Ceuta. DOCUMENTOS das 
Chancelarias Reais anteriores a 1531…, Vol. 2, doc. XIX, p. 697; VIANA, Mário – Vinhedos Medievais de 
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Sobre o desembarque e armazenamento em Ceuta pouco ou nada sabemos, 
apenas existindo uma quitação a Fernão de Andrade, tesoureiro das obras de Ceuta, 
datada de 1454, e que nos informa de que nos anos de 1452 e 1453 os homens que 
levaram o vinho e o pão desde as embarcações até ao celeiro de Ceuta receberam 
8.878 reais70. 

Conclusões.

Historicamente, o vinho era uma bebida e alimento de primeira necessidade para 
a sociedade medieval portuguesa: assim o foi em tempos de paz e em tempos de 
guerra. Mesmo perante a mudança para novas formas de vida, marcadas pela 
beligerância guerreira, em territórios novos, de exigências climáticas diferentes 
àquelas que muitos conheciam no reino, os hábitos alimentares quotidianos trazidos 
de Portugal mantiveram-se. Na paisagem rural de Ceuta, apesar das condicionantes 
espaciais impostas para defesa da cidade, com o passar dos anos reproduziram-se, em 
pequena escala, as estruturas de produção agrárias, conhecidas desde há muito pelos 
portugueses. Estas eram recorrentemente atacadas pelo inimigo e esporadicamente 
ocupadas durante operações de cerco que isolavam a guarnição portuguesa no 
interior dos muros da cidade. Durante os períodos de ocupação mais calmos, em 
que a ofensiva estava do lado português, em campanhas de pilhagem ou ações de 
corso, os frutos do saque não eram suficientes para complementar a produção local 
de pão e vinho, produtos essenciais em qualquer refeição. Assim, foi necessário criar 
mecanismos de abastecimento a partir do reino, desde o primeiro momento, após a 
conquista e ocupação de Ceuta. 

Das diferentes formas de abastecimento encontradas para abastecer Ceuta a 
partir do reino, é a Casa de Ceuta aquela que melhor conhecemos, e aquela que 
foi instituída exclusivamente para esse efeito. Sediada em Lisboa, esta instituição 
procedia à recolha de financiamento, alimentos e material logístico, para garantir a 
manutenção da praça africana e de uma rota marítima regular que a ligasse ao reino. 
A recolha dos vinhos oriundos de rendas e direitos régios, era financiada e apoiada 
logisticamente pela Casa de Ceuta, desde a sua origem até ao destino final. Lisboa 
funcionaria assim como um centro redistribuidor de produtos recolhidos nas lezírias 
ribatejanas e em reguengos geograficamente próximos à cidade. As cartas de quitação 
analisadas neste artigo, referentes à década de 1450, permitem uma “radiografia” do 
sistema logístico de abastecimento a partir da Casa de Ceuta num momento em que 
a instituição e a presença portuguesa na praça marroquina estavam já consolidadas 
por décadas de existência. Nos seus registos encontraram-se grandes quantidades 

Santarém…, p. 173. 
70  DOCUMENTOS das Chancelarias Reais anteriores a 1531…, Vol. 2, doc. CCCXIV, p. 333. 
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de vinho enviadas para Ceuta, certamente suficientes para suprir as necessidades 
da guarnição local. Recuperando a afirmação de A. H. de Oliveira Marques, que 
acreditava que na década de 1450 o maior contingente de cereal para abastecer Ceuta 
provinha das lezírias ribatejanas, podemos complementarmente afirmar, com base 
nas informações recolhidas, que também o vinho que durante estes anos chegou à 
cidade era originário da mesma região. Investigações futuras poderão trazer novos 
dados sobre este assunto, como por exemplo o duplo impacto que a redistribuição 
de vinhos desta região teve ao nível do consumo local, por um lado, a deslocação dos 
vinhos do rei para novas finalidades poderá ter-se cifrado num decréscimo do vinho 
disponível localmente, sobretudo durante o período do relego em que apenas estes 
vinhos podiam ser vendidos. Por outro lado, o envio dos vinhos para Ceuta e a sua 
consequente saída do circuito comercial traduziu-se na perda de rendimentos para 
o seu proprietário, o rei. O trabalho de Doutoramento que tenho vindo a realizar 
poderá, por seu turno, trazer novos dados que permitam avaliar o impacto desta 
redistribuição sem fins comerciais nos circuitos de fornecimento e no mercado do 
vinho de Lisboa. 
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