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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.





Do cultivo ao consumo: 
O abastecimento de cereal na Gafaria de 

Coimbra nos séculos XIV e XV
Ana Rita Rocha1

Resumo

Na Idade Média, o pão ocupava um lugar central à mesa de todos os grupos 
sociais. Neste sentido, as instituições medievais eram proprietárias de terras 
destinadas à cerealicultura, desenvolvendo uma política de produção de trigo 
e outros grãos panificáveis. A Gafaria de Coimbra não era exceção, detendo 
um apreciável número de herdades onde se cultivavam os cereais, destinados, 
em parte, ao seu próprio abastecimento. Este artigo tem por objetivo analisar o 
processo de aprovisionamento de cereal da leprosaria conimbricense, desde o 
cultivo até ao seu consumo. Primeiro, atentaremos no património que possuía 
associado à produção e transformação de cereal, como herdades e moinhos, 
focando-nos no modo como o administrava e nas rendas cobradas em 
géneros. De seguida, abordaremos as práticas e estruturas de armazenamento 
e tratamento do cereal, da competência do medidor da instituição, e o seu 
destino, tanto para consumo dos gafos, merceeiros sãos e oficiais da casa, como 
para venda. Por fim, focaremos a intervenção do poder régio no provimento 
de cereal, sobretudo durante o reinado de D. Fernando e no contexto dos maus 
anos agrícolas do século XIV, para avaliarmos o impacto destes no consumo de 
pão numa gafaria medieval.

Palavras-chave

Produção de cereal; Consumo de pão; Abastecimento urbano; Gafaria de 
Coimbra; Séculos XIV-XV.
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From farming to consumption: the Coimbra’s leper house cereal 
provisioning in the 14th and 15th centuries

Abstract

In the Middle Ages, bread was the centrepiece in the table of all social groups. 
Thus, the medieval institutions owned lands reserved for cereal farming, 
developing a strategy to produce wheat and other breadmaking grains. 
Coimbra’s leper house was no exception, owning a sizable number of properties 
where cereal was the main crop. The goal of this paper is to analyse the process 
of the cereal supply of Coimbra’s leper house, since cultivation to consumption. 
First, we will study the property linked to cereal production and processing. We 
will analyse farmsteads and mills, focusing in their management and how the 
land rent was collected in foodstuffs. Next, we will approach the cereal storage 
practices, structures and its handling, a task of the leper house mesurer. We will 
also analyse the cereal’s distribution among the lepers, the healthy merceeiros 
and the leper house officials and the cereal marked for sale. In the end, we will 
focus on royal intervention in the cereal supply, mainly in D. Fernando’s reign 
and in the bad farming years context, during the 14th century, to evaluate their 
impact in the consumption of bread in a medieval leper house.

Keywords

Cereal production; Bread consumption; Urban provisioning; Coimbra’s leper 
house; 14th-15th centuries.

Introdução.

Cultivado de norte a sul do país, o cereal, transformado, sobretudo, em pão, ocupava 
um lugar central na alimentação da população medieval2, integrando os principais 
fluxos de abastecimento urbano. O termo de Coimbra, onde se localizavam os 
férteis campos do Mondego, contava-se entre as regiões do reino onde a produção 

2  Sobre a importância do pão na mesa medieval, ver ADAMSON, Melitta Weiss – Food in Medieval 
Times. Westport, Connecticut, London: Greenword Press, 2004, pp. 1-5; COELHO, Maria Helena da Cruz – 
“Apontamentos sobre a comida e a bebida do campesinato coimbrão em tempos medievos”. In Homens, Espaços 
e Poderes (séculos XI a XVI). I – Notas do Viver Social. Lisboa: Livros Horizonte, 1990, p. 10 e MARQUES, A. 
H. de Oliveira – A Sociedade Medieval Portuguesa: Aspectos de Vida Quotidiana. Lisboa: A Esfera dos Livros, 
2010, pp. 36-37.
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cerealífera atingia níveis bastante razoáveis, numa época em que esta tarefa não era 
fácil nem simples, como a caracterizou Iria Gonçalves3. Era, pois, principalmente, 
daqueles campos que chegava, à urbe conimbricense, a maior parte do trigo e outros 
grãos panificáveis consumidos pela sua população, quer em contexto doméstico, quer 
em contexto institucional. Neste sentido, as instituições medievais, nomeadamente 
as de assistência, detinham terras e outras propriedades dedicadas ao cultivo de 
cereais, com o intuito, não só de obterem os rendimentos necessários à sua correta 
administração, mas também de se proverem autonomamente4.

Tomando como exemplo a Gafaria de Coimbra, também conhecida como 
Hospital de S. Lázaro, proprietária de um vasto património, que se estendia por 
todo o território envolvente, descreveremos o processo de abastecimento de cereal 
numa leprosaria urbana medieval, desde a sua produção até ao seu destino final, 
que consistia, maioritariamente, em alimentar os seus hóspedes e dependentes, tanto 
leprosos, como merceeiros sãos, e os oficiais e funcionários que a serviam.

1. A produção e transformação de cereal nas propriedades da Gafaria de Coimbra.

Em 1210, D. Sancho I lançou as bases para a fundação da Gafaria de Coimbra, ao 
doar, no seu segundo testamento, 10 000 morabitinos para esse fim5. Desde então, 
os lázaros da cidade empenharam-se em construir um património imóvel capaz de 
garantir o sustento material da nova instituição assistencial. Recorrendo ao valor 
legado por D. Sancho, começaram por adquirir, em 1212, a herdade de Enxofães, 

3  Ver GONÇALVES, Iria – “Lisboa e o seu abastecimento em cereais”. In ANDRADE, Amélia Aguiar; 
FARELO, Mário; GOMES, Marta (eds.) – Catálogo da Exposição Pão, Carne e Água. Memórias da Lisboa 
Medieval. Lisboa: Arquivo Municipal de Lisboa e Instituto de Estudos Medievais, 2019, pp. 49-51, onde a autora 
salienta alguns fatores, como, por exemplo, o baixo rendimento da semente, a fraca potência dos instrumentos 
aratórios e a deficiente força de trabalho humana e animal, que “contribuíam para [que] a produção cerealífera 
fosse muitas vezes deficitária”, exigindo um elevado esforço por parte dos camponeses para se atingirem 
resultados minimamente aceitáveis. Não obstante, Iria Gonçalves ressalva que, em Portugal, existiam algumas 
regiões mais propícias ao cultivo de cereais e onde a produção era mais satisfatória, nomeadamente os campos 
do Mondego, no geral, e o reguengo do Bolão, em particular. Sobre a cultura do cereal no Baixo Mondego, 
ver COELHO, Maria Helena da Cruz – O Baixo Mondego nos Finais da Idade Média. Vol. I. Lisboa: Imprensa 
Nacional – Casa da Moeda, 1989, pp. 130-152.

4  São inúmeros os estudos realizados em Portugal sobre o património das instituições medievais, 
incluindo as de assistência, ou que abordam essa mesma questão, nos quais sobressai a importância das 
propriedades onde se cultivavam cereais. Citemos, entre muitos outros, COELHO, Maria Helena da Cruz – O 
Baixo Mondego... Vol. I, pp. 130-152; GONÇALVES, Iria – O Património do Mosteiro de Alcobaça nos Séculos 
XIV e XV. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1989, pp. 65-81; GOMES, Saul António – “A propriedade 
do hospital de Sta. Maria da Vitória (Batalha) no séc. XV”. Revista Portuguesa de História 27 (1992), pp. 47-
57; MATA, Luís António – Ser, Ter e Poder. O Hospital do Espírito Santo de Santarém nos finais da Idade 
Média. Santarém: Magno Edições e Câmara Municipal de Santarém, 2000, pp. 117-119; ROCHA, Ana Rita – A 
Assistência em Coimbra na Idade Média: Dimensão Urbana, Religiosa e Socioeconómica (Séculos XII a XVI). 
Coimbra: FLUC, 2019. Tese de Doutoramento, pp. 444-448.

5  Sobre as origens da Gafaria de Coimbra, ver ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos Leprosos. 
O Hospital de S. Lázaro de Coimbra nos séculos XIII a XV. Coimbra: FLUC, 2011. Dissertação de Mestrado, 
pp. 44-47.
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no atual concelho de Cantanhede, e, em 1214, uma vinha, em Montarroio, nos 
arrabaldes de Coimbra6. A primeira propriedade era, de acordo com os limites 
descritos na carta de venda, uma herdade de grandes dimensões7, que veio a tornar-
se numa importante fonte de rendimento da leprosaria, fornecendo-lhe parte dos 
seus recursos alimentares. Foi, precisamente, com esse objetivo que, em setembro 
de 1275, os leprosos e o seu procurador, juntamente com os alvazis e concelho de 
Coimbra, outorgaram aos caseiros e cabaneiros do lugar de Enxofães uma carta de 
aforamento coletivo, que terá vigorado ao longo de toda a Idade Média8.

As rendas, foros e encargos cobrados aos moradores desta extensa propriedade, 
composta por diversas herdades e terras, de culturas variadas, espelham já 
perfeitamente a importância que os cereais tinham no território conimbricense e 
que vieram a ter no aprovisionamento do Hospital de S. Lázaro. Com efeito, ao longo 
de toda a carta de foro, recolhem-se referências à obrigação de entrega, pelos caseiros 
e cabaneiros de Enxofães, de parte da produção de pão9 e também ao pagamento de 
foros, como a eirádiga e a fogaça10, e de outros tributos e encargos em quantidades 
variáveis de cereal. Em alguns casos, inclusivamente, este devia ser entregue já 
panificado, como nos prova a obrigação de todos os foreiros, em conjunto, darem 
três boas fogaças11 aos lázaros, por altura da Páscoa. Refira-se ainda que, em algumas 
passagens do documento, são especificadas as variedades de grãos que compunham 
estas rendas e foros e que, portanto, seriam cultivadas em maior escala nesta herdade, 
salientando-se o trigo e a cevada, que abasteceriam os celeiros da Gafaria.

Mas terá sido ao longo dos séculos XIV e XV que o património do Hospital de 
S. Lázaro de Coimbra aumentou de forma considerável e se consolidou, em grande 
parte graças a uma intervenção mais atenta e eficaz na sua gestão. Assim nos provam 
o regimento da instituição, outorgado por D. Afonso IV, em 1329, e as dezenas de 

6 Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo (doravante ANTT), Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, 
1.ª incorporação, Documentos Particulares, mç. 3, n.os 15 e 21 ou ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização 
dos Leprosos…, docs. 1 e 2, pp. 148-150.

7 Atendendo aos seus limites, cremos que esta herdade corresponderia, grosso modo, ao atual lugar de 
Enxofães, na freguesia de Murtede, no concelho de Cantanhede.

8  Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra (doravante AUC), Tombo do Hospital de S. Lázaro 
(1515), cofre, fls. 8-9v ou ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos Leprosos…, doc. 3, pp. 151-154. A cópia 
desta carta de foro no tombo quinhentista da Gafaria de Coimbra é, por si só, reveladora da importância e 
durabilidade deste contrato.

9  Relembremos que, na Idade Média, o vocábulo “pão” referia-se a qualquer cereal panificável e não 
exclusivamente ao alimento que resultava do seu fabrico. Ver MARQUES, A. H. de Oliveira – Introdução à 
história da agricultura em Portugal: a questão cerealífera durante a Idade Média. Lisboa: Edições Cosmos, 
1978, pp. 85-86.

10 Sobre estes dois foros, em particular a fogaça, ver MARREIROS, Maria Rosa Ferreira – Propriedade 
fundiária e rendas da coroa no reinado de D. Dinis: Guimarães. Vol. 2. Coimbra: FLUC, 1990. Tese de 
Doutoramento, pp. 520-529 e 530-535.

11 Como a própria fonte o demonstra, a fogaça era, além de um foro, um tipo de pão. Ver GONÇALVES, 
Iria – Por terras de Entre-Douro-e-Minho com as Inquirições de Afonso III. Porto: CITCEM / Edições 
Afrontamento, D. L. 2012, pp. 107-109.
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contratos agrários que chegaram até nós e que constituem a principal fonte para o 
estudo do abastecimento cerealífero da instituição12.

Antes de mais, o próprio regimento de 1329 oferece-nos um importante ponto 
da situação das propriedades que a Gafaria possuía, das rendas e foros que delas 
recebia e, consequentemente, da produção de grãos panificáveis nessas mesmas 
terras13. Neste ano, a instituição detinha 24 casais nos lugares de Rio de Vide 
e Vidual, no atual concelho de Miranda do Corvo, e 13 casais e 4 cabaneiros em 
Condeixa, onde predominavam os cereais, nomeadamente o trigo, entre os géneros 
que compunham as rendas e foros impostos. Enquanto em Rio de Vide e Vidual 
cada casal pagava a oitava parte do pão, um alqueire de trigo e uma fogaça, por ano, 
em Condeixa apenas sabemos que era cobrada uma ração do pão que “Deus der” a 
todos os casais, cabaneiros e moinhos e que o casal de Fernão Lourenço pagava, de 
foro, entre outros, dois alqueires de trigo14. Não obstante a informação parcelar, o 
diploma normativo de S. Lázaro constitui já uma antevisão dos locais e processos 
produtivos de cereal nas suas propriedades, revelados de modo mais consistente na 
documentação enfitêutica.

Efetivamente, a análise dos contratos agrários, complementada com dados 
recolhidos noutros diplomas, oferece-nos informações mais ricas e concretas acerca 
do cultivo e transformação de cereal nas propriedades da Gafaria de Coimbra. No 
total, recolhemos 74 documentos, entre aforamentos (28), emprazamentos (44) e 
arrendamentos (2), datados entre 1355 e 147715. Embora nem sempre seja possível 
discernir de forma clara em que terras eram produzidos os grãos panificáveis, as 

12 Até 1329 não dispomos de documentação suficiente que nos permita analisar o património da Gafaria 
de Coimbra, devido, ao que tudo indica, à negligência dos seus administradores, que D. Afonso IV procurou 
combater, regulamentando o funcionamento do hospital. Tal como se pode ler no próprio documento 
normativo, o rei determinou que devia existir, na Gafaria, uma arca, fechada à chave, onde se guardariam as 
escrituras relativas às suas propriedades “porque foy certo que se perderam muytas scripturas por a malicia 
dos vedores”. Coimbra, AUC, Regimento do Hospital de S. Lázaro, cofre, n.º 34, fls. 2-2v ou ROCHA, Ana 
Rita – A Institucionalização dos Leprosos…, doc. 5, p. 160.

13 A lista de propriedades incluída no final do regimento parece-nos, todavia, incompleta, como se 
depreende do seu confronto com a nota explicativa que se encontra no início do documento. Com efeito, 
são elencados apenas casais e cabaneiros em três localidades (Rio de Vide, Vidual, em Miranda do Corvo, e 
Condeixa), enquanto no início do documento é referido que nele se encontram descritas as aldeias e herdades 
que a Gafaria tinha no Campo do Mondego e fora dele, assim como casas, vinhas, olivais, almuinhas e 
moinhos. Coimbra, AUC, Regimento do Hospital de S. Lázaro, cofre, n.º 34, fls. 1 e 3-3v ou ROCHA, Ana 
Rita – A Institucionalização dos Leprosos…, doc. 5, pp. 156 e 162-164.

14 AUC, Regimento do Hospital de S. Lázaro, cofre, n.º 34, fls. 3-3v ou ROCHA, Ana Rita – A 
Institucionalização dos Leprosos…, doc. 5, p. 163.

15 Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 51, pt. 1, n.º 4 e IV, 3.ª, Gav. 53, pt. 3, n.º 89. Este corpus documental 
corresponde ao que serviu de base à análise que fizemos do património da Gafaria de Coimbra, ao longo da 
Idade Média, na nossa dissertação de mestrado. Ver ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos Leprosos…, 
pp. 91-131. Recentemente, foi publicado o catálogo da coleção de pergaminhos do Hospital de S. Lázaro, 
conservada no Arquivo da Universidade de Coimbra, no qual cada exemplar foi descrito de forma mais ou 
menos completa, sendo bastante útil para a identificação e conhecimento dos contratos aqui analisados. 
QUEIRÓS, Abílio; BANDEIRA, Ana Maria – “Catálogo da Coleção de Pergaminhos do Hospital de São 
Lázaro de Coimbra (1197-1723)”. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra 29 (2016), pp. 7-87.
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caraterísticas de algumas delas e a descrição das rendas e foros a que os seus foreiros 
estavam obrigados permitem-nos apresentar algumas conclusões.

Antes de mais, importa esclarecer que as vinhas e os olivais eram predominantes, 
atingindo, no conjunto, um terço do total dos bens imóveis de S. Lázaro, a que se 
juntam algumas herdades e terras onde eram plantadas estas culturas (Fig.1). Esta 
situação está relacionada com a importância que tanto a vinha, como a oliveira 
tinham na região de Coimbra, registando-se mesmo um período de expansão da 
primeira ao longo de Trezentos e Quatrocentos16. Não obstante, em muitas das terras 
de semeadura que compunham os casais e herdades da Gafaria cultivava-se pão, como 
se depreende da análise das rendas e foros pagos em algumas dessas propriedades, 
que, uma vez entregues à instituição, iriam engrossar as suas provisões cerealíferas. 
Com efeito, os contratos indicam, com alguma frequência, que o pagamento da 
renda era feito com uma parte (ou uma medida exata) dos géneros produzidos na 
propriedade. Por exemplo, em fevereiro de 1420, ao emprazarem meio casal em 
Quimbres (fr. São Silvestre, c. Coimbra), ao qual encabeçaram um outro meio casal, 
o vedor, escrivão e leprosos de S. Lázaro determinaram que os foreiros deviam pagar, 
entre outros, uma parte “de todo pam (…) que lhes Deus em cada hum ano der nas 
erdades do dicto meo de casal e das outras de que ja ante tragia”17.

16 Sobre a importância da vinha e do olival na região de Coimbra e a sua evolução ao longo da Baixa 
Idade Média, ver COELHO, Maria Helena da Cruz – O Baixo Mondego..., Vol. I, pp. 152-181.

17 Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 51, pt. 1, n.º 27.

Fig. 1 – Património imóvel da Gafaria de Coimbra (1355-1477).
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A produção de cereais nas propriedades da Gafaria de Coimbra sofreu, contudo, 
algumas flutuações, durante o período em análise. Antes de mais, embora em número 
muito reduzido, as condições impostas aos foreiros, em alguns contratos, refletem o 
movimento mais vasto de expansão da vinha e consequente substituição do cereal 
por aquela cultura, sobretudo ao longo dos séculos XIV e XV. Inversamente, outros 
contratos refletem o movimento de recuperação da produção cerealífera, no Baixo 
Mondego e áreas próximas, sobrepondo-se, novamente, à vinha18. Ilustremos com 
os exemplos que temos ao nosso dispor. Em 1423, o vedor e escrivão da Gafaria 
alteraram as condições de um contrato, determinando que o seu foreiro passava a 
estar obrigado a plantar vinha numa herdade, onde até aí era obrigado a semear 
pão, “porquanto a dicta herdade nom podia seer lançada a pam que con proveyto da 
dicta cassa nem do dicto lavrador fosse”19. Alguns anos antes, em 1420, e alguns mais 
tarde, em 1451, pelo contrário, denota-se um ligeiro incentivo ao cultivo de cereal, 
em terras do campo, perante a possibilidade de os usufrutuários do aforamento 
deixarem as vinhas aí plantadas morrer, adaptando-se a renda cobrada à cultura 
produzida20.

Para além das terras vocacionadas para a produção de pão, o Hospital de 
S. Lázaro era ainda proprietário de um pequeno, mas significativo, número de 
azenhas e moinhos, que desempenhavam um papel fundamental na engrenagem 
do abastecimento cerealífero urbano. Os engenhos de transformação do cereal em 
farinha, utilizada na panificação, concentravam-se, maioritariamente, em Alfora, no 
atual concelho de Cantanhede, onde existia uma ribeira, citada na documentação21, 
enquanto os restantes se situavam em Condeixa22 e Casconha (fr. Cernache, c. 
Coimbra), que correspondiam, de resto, a algumas das zonas de maior implantação 
de imóveis deste tipo23. Aqui era produzida a farinha utilizada no fabrico do 
pão, que haveria de alimentar a população urbana, entre a qual se contavam os 
leprosos e seus servidores. Aos foreiros dos moinhos, a Gafaria exigia, por norma, 
que vivessem nesses assentamentos e que os reparassem e zelassem pelo seu bom 
funcionamento, mantendo-os “moentes e correntes”24. Porém, de acordo com a 

18 Ver COELHO, Maria Helena da Cruz – O Baixo Mondego..., Vol. I, pp. 168-172.
19 Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 51, pt. 1, n.º 28.
20 Coimbra, AUC, Traslado do Livro Gótico (1774), IV, 2.ª E, 8, 3, 4, 6, fls. 199v-201v.
21 Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 52, pt. 2, n.º 38 e 40.
22 Mencione-se, a título de curiosidade, que as mós utilizadas nos moinhos de Condeixa eram levadas 

da zona de Enxofães, ficando o seu transporte a cargo dos caseiros e cabaneiros desta localidade. Coimbra, 
AUC, Tombo do Hospital de S. Lázaro (1515), cofre, fl. 9 ou ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos 
Leprosos…, doc. 3, p. 153.

23 Ver COELHO, Maria Helena da Cruz – O Baixo Mondego... ,Vol. I, pp. 215-216.
24 Por exemplo, em janeiro de 1438, o vedor e escrivão da Gafaria de Coimbra aforaram uma azenha e 

moinho, com o seu pomar, na ribeira de Alfora, impondo aos novos foreiros a obrigação de repararem as mós, 
as rodas e a levada do engenho, para que este ficasse, precisamente, “moente e corrente”. Coimbra, AUC, IV, 
3.ª, Gav. 52, pt. 2, n.º 40.
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informação disponibilizada pela documentação, raramente a leprosaria recebia, 
nos séculos XIV e XV, parte do resultado da produção destes engenhos. Com efeito, 
apenas o aforamento de um moinho, a construir a expensas dos foreiros, estipulou o 
pagamento anual da sétima parte “do que o dicto moynho gaanhar”25. Não podemos, 
contudo, excluir a hipótese de S. Lázaro receber rendas e foros em farinha de 
outros equipamentos moageiros, dos quais se poderão desconhecer os contratos de 
alienação do domínio útil26.

2. O armazenamento e destino do cereal.

Todo o cereal arrecadado através das rendas e foros era, depois de seco, debulhado e 
limpo na eira27, levado para os celeiros da Gafaria, maioritariamente implantados na 
cidade, como iremos ver. 

O transporte do pão podia ficar a cargo do próprio senhorio ou ser imposto 
como obrigação aos foreiros, que o deviam assegurar às suas custas e com os seus 
próprios animais. Não muito diferente de outros grandes proprietários, S. Lázaro 
exigiu, algumas vezes, a prestação deste serviço, tornando as obrigações dos 
usufrutuários mais onerosas. Nestas situações, em vez de cobrar o foro de carreto, 
para poder suportar as despesas inerentes à condução das rendas, a Gafaria de 
Coimbra estipulava que os enfiteutas ficavam responsáveis por levar os foros, em 
particular os que eram compostos por géneros, aos locais de armazenamento, nas 
suas próprias bestas, como se pode ler em alguns contratos do século XV28.

Chegado à cidade, o cereal proveniente das rendas e foros era, então, recebido 
pelo vedor e escrivão, em conjunto29, e depositado num dos vários celeiros que 
pertenciam à leprosaria e que eram, na definição de François-Olivier Touati, 
instrumentos e símbolos da exploração rural destas instituições assistenciais, mas 
também um meio imediato da sua sobrevivência30. Um deles, documentado desde 

25 Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 51, pt. 1, n.º 5.
26 A referência a outros moinhos e azenhas, no tombo do Hospital de S. Lázaro, de 1515, que não 

constam nos contratos agrários trecentistas e quatrocentistas analisados, parece comprovar que muitos 
documentos enfitêuticos terão desaparecido, existindo a possibilidade de, em alguns deles, ser cobrada uma 
parte da produção daqueles equipamentos, nos séculos anteriores. Coimbra, AUC, Tombo do Hospital de S. 
Lázaro (1515), V-3.ª-cofre-39.

27 Alguns contratos especificam que o pagamento do pão ao senhorio apenas seria feito depois de 
debulhado e limpo na eira. Ver, por exemplo, Coimbra, AUC, Traslado do Livro Gótico (1774), IV, 2.ª E, 8, 3, 4, 
6, fls. 212-212v e Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 53, pt. 3, n.º 88.

28 Coimbra, AUC, Traslado do Livro Gótico (1774), IV, 2.ª E, 8, 3, 4, 6, fls. 199-202. Sobre o transporte 
dos foros até aos celeiros ou outros locais de armazenamento dos senhorios, ver COELHO, Maria Helena da 
Cruz – O Baixo Mondego..., Vol. I, pp. 356-357 e MARREIROS, Maria Rosa Ferreira – Propriedade fundiária 
e rendas da coroa... ,Vol. 2, pp. 579-582.

29 Coimbra, AUC, Regimento do Hospital de S. Lázaro, cofre, n.º 34, fl. 1v ou ROCHA, Ana Rita – A 
Institucionalização dos Leprosos…, doc. 5, p. 158.

30 TOUATI, François-Olivier – Maladie et société au Moyen Âge. La lèpre, les lépreux et les léproseries 
dans la province ecclésiastique de Sens jusqu’au milieu du XIVe siècle. Bruxelas: De Boeck Université, 1998, pp. 
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132931, localizava-se no próprio recinto hospitalar, à semelhança de outras gafarias 
do reino32, e foi até palco de reunião e de redação de alguns atos escritos33. Com uma 
escada de acesso, seria um edifício dividido em dois pisos ou localizado num piso 
superior, podendo ficar por cima da adega ou mesmo de uma outra dependência, 
desconhecendo-se, porém, as suas dimensões34. Embora se saiba muito pouco sobre 
a arquitetura destas estruturas de armazenamento na Idade Média35, o celeiro de 
S. Lázaro de Coimbra seria semelhante aos de outros grandes senhorios, como se 
depreende da descrição do celeiro da Ordem de Cristo, em Castelo Branco, que, tal 
como aquele, era sobradado e a ele se acedia por uma escada de pedra de 15 degraus36.

Por ordem do rei, esta dependência da Gafaria encontrava-se fechada e a sua 
segurança era garantida pelos oficiais superiores da instituição, o vedor e o escrivão, 
que ficavam responsáveis por guardar, cada um deles, uma chave, demonstrando 
o valor e importância dos géneros aí armazenados37. Note-se, inclusivamente, que 
esta medida régia consta no regimento de 1329, outorgado por D. Afonso IV na 
sequência de queixas dos leprosos contra os administradores anteriores, que não 

444-445.
31 Coimbra, AUC, Regimento do Hospital de S. Lázaro, cofre, n.º 34 ou ROCHA, Ana Rita – A 

Institucionalização dos Leprosos…, doc. 5, pp. 156-164.
32 Como era o caso das gafarias de Santarém e de Lisboa, em cujos espaços se erguiam celeiros, 

documentados, pelo menos, ao longo dos séculos XIV e XV. CONDE, Manuel Sílvio Alves – “Subsídios para 
o Estudo dos Gafos de Santarém (Séculos XIII-XV)”. Estudos Medievais 8 (1987), pp. 140-141 e NÓVOA, Rita 
Luís Sampaio da – A Casa de São Lázaro de Lisboa: Contributos para uma História das Atitudes face à Doença 
(Sécs. XIV-XV). Lisboa: FCSH-UNL, 2010. Dissertação de Mestrado, pp. 92-93.

33 Entre estes documentos citemos, a título exemplificativo, a carta de doação do leproso Álvaro Dias, 
redigida, a 27 de dezembro de 1474, “demtro no esprital de Sam Lazaro da cidade de Coimbra e aa porta da 
escada do celeiro”. Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 53, pt. 3, n.º 86.

34 A escada do celeiro surge mencionada em alguns contratos enfitêuticos, além do documento citado 
na nota anterior, como local adequado à reunião do cabido dos lázaros. Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 53, pt. 3, 
n.º 68 e Coimbra, AUC, Traslado do Livro Gótico (1774), IV, 2.ª E, 8, 3, 4, 6, fls. 201v-202.

35 Manuel Sílvio Conde salienta, precisamente, esta ideia, acrescentando que os celeiros medievais 
eram muito semelhantes aos edifícios correntes rurais, distinguindo-se deles apenas pela existência de 
frestas de arejamento. O autor concluiu ainda, a partir dos exemplos ao seu dispor, que estas estruturas de 
armazenamento eram, por norma, térreas. CONDE, Manuel Sílvio Alves – Uma paisagem humanizada. O 
Médio Tejo nos finais da Idade Média. Vol. 1. Cascais: Patrimonia, 2000, pp. 318-320.

36 GONÇALVES, Iria – “A construção corrente na Beira Interior nos finais da Idade Média”. In AMORIM, 
Norberta; PINHO, Isabel; PASSOS, Carla (coord.) – III Congresso Histórico de Guimarães. D. Manuel e a sua 
Época. Vol. III. População, Sociedade e Economia. Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães, 2004, p. 113.

37 Coimbra, AUC, Regimento do Hospital de S. Lázaro, cofre, n.º 34, fl. 1v ou ROCHA, Ana Rita – A 
Institucionalização dos Leprosos…, doc. 5, p. 158. O celeiro da Gafaria de Santarém também se encontrava 
protegido com fechadura, pelo menos desde 1483, competindo ao chaveiro guardar uma das chaves e ao 
escrivão guardar a outra. CONDE, Manuel Sílvio Alves – “Subsídios para o Estudo dos Gafos…”, p. 130 e doc. 
2, p. 161. A preocupação com a segurança dos géneros armazenados não se limitava aos cereais e aos celeiros. 
Com efeito, na própria Gafaria de Coimbra, assim como na escalabitana, a adega, à semelhança do celeiro, 
tinha duas chaves, que eram, igualmente, guardadas pelo escrivão e vedor (ou chaveiro, no caso de Santarém). 
Fora do contexto assistencial, em Coimbra, no século XIV, existia uma casa, onde se conservava o vinho 
vendido nos açougues do rei, que tinha duas chaves, uma entregue a um homem nomeado pelos porteiros e a 
outra a um dos almocreves que aí tivesse o vinho. CORTES Portuguesas: Reinado de D. Afonso IV (1325-1357). 
Ed. A. H. de Oliveira Marques, Maria Teresa Campos Rodrigues e Nuno José Pizarro Pinto Dias. Lisboa: 
Instituto Nacional de Investigação Científica, 1982, p. 60. Esta referência foi partilhada pela colega Maria 
Amélia Álvaro de Campos, a quem agradecemos.
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os manteriam de acordo com o que o património do hospital permitia, sonegando 
mesmo escrituras. Esta terá sido uma forma de evitar apropriação indevida de cereal, 
um género indispensável ao sustento da instituição e, consequentemente, dos seus 
hóspedes.

Mas o Hospital de S. Lázaro era ainda proprietário de outros celeiros e 
estruturas de armazenamento de grão, em número incerto, espalhados pelo termo e 
espaço urbano de Coimbra. Segundo uma carta régia de 1371, sabemos que alguns 
deles se encontravam mesmo instalados em casas “dentro na cerca dessa cidade”, 
beneficiando da proteção conferida pela muralha, enquanto outros estavam situados 
“em outros logares da dicta gafaria que som em thermo dessa cidade”38. Estes, talvez de 
arquitetura muito simples e dimensões reduzidas, estariam muito mais próximos das 
terras de produção de cereal e neles seriam armazenados, num primeiro momento, 
os géneros colhidos na área circundante e que se destinavam ao pagamento de rendas 
ao senhorio39.

Uma grande parte do cereal produzido nas propriedades da Gafaria destinava-
se ao sustento de todos aqueles que dela estavam dependentes, como definido 
no regimento de 1329 (Tab.1)40. Em primeiro lugar, os leprosos, razão de ser da 
instituição, recebiam uma generosa quantidade anual de trigo e cereal de segunda 
como ração, atingindo um total de 160 alqueires de grãos panificáveis por ano, por 
pessoa41. A este sustento básico somavam-se algumas pitanças, que podiam, por 
vezes, incluir pão, como a que era distribuída por ocasião da vindima da vinha que 
se encontrava junto da casa. Aos merceeiros sãos42, por sua vez, era atribuída uma 
quantidade anual de cereal idêntica, mas composta, maioritariamente, por cereal 
de segunda, demonstrando que não eram tão privilegiados como os gafos43. Além 

38 Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 51, pt. 1, n.º 7 ou ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos 
Leprosos…, doc. 9, p. 170.

39 Ver, como exemplo, a distribuição espacial dos celeiros do rei, na região de Guimarães, em 
MARREIROS, Maria Rosa Ferreira – Propriedade fundiária e rendas da coroa..., Vol. 1, pp. 420-421.

40 A alimentação dos leprosos foi por nós analisada num artigo anterior, onde, entre outros, prestámos 
atenção ao pão consumido na Gafaria de Coimbra. Ver ROCHA, Ana Rita – “A dieta dos leprosos numa 
gafaria medieval: o caso de Coimbra”. Revista de História da Sociedade e da Cultura 16 (2016), pp. 55-73. 
Por esse motivo, não desenvolveremos aqui demasiado esta questão, descrevendo apenas as quantidades 
globais de trigo e cereal de segunda atribuídos a cada hóspede e funcionário da instituição, no sentido de 
compreendermos uma das principais funções dos grãos produzidos nas terras da Gafaria.

41 Na conversão de moios e quarteiros para alqueires, recorremos ao moio de 64 alqueires, comum 
em Coimbra, embora este não seja um valor estanque. Sobre estas questões, ver, por todos, VIANA, Mário 
– Estudos de história metrológica. Medidas de capacidade portuguesas. Lisboa: Centro de História da 
Universidade de Lisboa, 2015.

42 Desde, pelo menos, as primeiras décadas do século XIV, o Hospital de S. Lázaro assistia indivíduos 
sãos, por comparação com os leprosos, que, pela idade avançada ou por uma qualquer doença debilitadora, 
não tinham condições para trabalhar e necessitavam de auxílio económico. Ver ROCHA, Ana Rita – A 
Institucionalização dos Leprosos…, pp. 65-67.

43 Na Idade Média, a cor do pão, resultante do tipo de cereal utilizado na sua confeção, definia uma 
hierarquia social. O pão alvo, de trigo, era consumido sobretudo pelos estratos mais elevados da sociedade, 
enquanto o escuro, de mistura, marcava presença à mesa dos camponeses. Ver COELHO, Maria Helena da 
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disso, a sua ausência na missa dominical, celebrada na igreja da Gafaria, era punida 
com a perda de um alqueire do trigo a que tinham direito. Por último, o vedor e o 
escrivão eram compensados, pelo desempenho dos seus ofícios, com 2 moios anuais 
de trigo e a mesma porção de cevada44. As quantidades atribuídas a cada um dos 
assistidos e oficiais do hospital atestam a sua capacidade de autossuficiência, mas 
também a importância que os grãos panificáveis tinham na sua economia, sendo, 
provavelmente, um dos seus principais motores.

* Distribuídos apenas quando o trigo esgotava no celeiro

Tab. 1 – Rações individuais de cereal distribuídas na Gafaria de Coimbra
 (regimento de 1329).

Em todos estes casos, contudo, previam-se situações de escassez de pão no 
celeiro, sobretudo trigo, estipulando-se, na própria ordenação e no seu aditamento, 
datado de 1346, a sua substituição por outros grãos ou mesmo por dinheiro. Nestas 
situações, especificamente “des que sair o trigo do celeiro”, os leprosos recebiam 
o dobro da quantidade de cereal de segunda, quando este era suficiente. Caso 
contrário, o vedor devia comprá-lo45. Já no referido aditamento pode ler-se que o 
rei mandou que se “temperassem” as rações dos sãos “quando hy ouver pouco pam e 
pouco vinho”, definindo que “quando o pam fosse pouco”, os merceeiros não deviam 
receber trigo, nem segunda dobrada, mas antes 13 alqueires deste último cereal46. 
Mais tarde, em 1367, ao fazer mercê de uma ração a 12 gafos, o rei D. Fernando 
aproveitou para reduzir definitivamente as quantidades de cereal atribuídas a lázaros 

Cruz – “Apontamentos sobre a comida e a bebida…”, p. 10 e GRIECO, Allen – “Food and social classes in 
late medieval and renaissance Italy”. In FLANDRIN, Jean-Louis; MONTANARI, Massimo (eds.) – Food: A 
Culinary History from Antiquity to the Present. New York: Columbia University Press, 1999, p. 303.

44 Coimbra, AUC, Regimento do Hospital de S. Lázaro, cofre, n.º 34, fls. 1-2v ou ROCHA, Ana Rita – A 
Institucionalização dos Leprosos…, doc. 5, pp. 157-161.

45 Coimbra, AUC, Regimento do Hospital de S. Lázaro, cofre, n.º 34, fl. 1 ou ROCHA, Ana Rita – A 
Institucionalização dos Leprosos…, doc. 5, p. 157.

46 Coimbra, AUC, Regimento do Hospital de S. Lázaro, cofre, n.º 34, fl. 2v ou ROCHA, Ana Rita – A 
Institucionalização dos Leprosos…, doc. 5, p. 161.

Leprosos Merceeiros 
sãos

Vedor e 
escrivão

Trigo 2 moios 1 moio 2 moios

Cereal de 
segunda

2 quarteiros
+

[2 quarteiros]*
6 quarteiros 2 moios
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e sãos, tornando-as bem mais moderadas47. Até esta data, os lázaros recebiam dois 
moios deste cereal, por ano, ou seja, 128 alqueires, que foram substituídos por 48 
alqueires anuais, distribuídos pelos doentes em entregas mensais. Já os merceeiros, 
além de verem a sua ração de trigo ser reduzida, perderam o direito de receber cereal 
de segunda. Fruto de uma conjuntura muito particular, a que voltaremos com mais 
atenção, esta alteração tornou-se definitiva, como nos comprova o regimento de 1502, 
outorgado por D. Manuel, no qual as rações a distribuir pelos gafos eram compostas 
pelo mesmo volume de grãos panificáveis que as concedidas pelo rei Formoso48.

A documentação, embora um pouco lacónica, dá-nos ainda conta de outros 
destinos para as grandes quantidades de pão que chegavam aos celeiros do Hospital 
de S. Lázaro, para além do sustento alimentar dos seus hóspedes e oficiais. Em 
primeiro lugar, uma parte desse cereal era utilizada no pagamento de serviços 
prestados por outras instituições à leprosaria. Contam-se entre estes a administração 
dos sacramentos aos leprosos e às restantes pessoas ligadas à instituição e ainda a 
celebração de algumas festas litúrgicas, na sua capela, da responsabilidade dos clérigos 
da igreja de Santa Justa, sede da paróquia onde a Gafaria estava implantada. Por estes 
serviços a Gafaria tinha, naturalmente, de pagar o dízimo, um dos mais importantes 
tributos eclesiásticos, e as primícias, frequentemente associadas àquele49. Neste 
sentido, S. Lázaro era obrigado a entregar, anualmente, à igreja paroquial, segundo 
uma sentença de 1385, o dízimo do pão, vinho e azeite, e, de acordo com uma outra 
sentença, de 1442, 20 alqueires de trigo e 20 alqueires de milho50. Ao longo deste 
último documento são frequentes as referências ao celeiro do pão do hospital, de 
onde eram retirados os cereais para o referido pagamento.

Em segundo lugar, algum do cereal arrecadado seria comercializado numa 
venda que se realizava anualmente na própria Gafaria. Efetivamente, embora as 
informações disponíveis sejam muito escassas, a referência às “vendas dos moyos 
que se em cada hum anno vendem desse esprital”, numa carta de D. Afonso V, de 

47 Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 52, pt. 2, n.º 33 ou ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos 
Leprosos…, doc. 8, pp. 167-168.

48 Coimbra, AUC, Regimento do Hospital de S. Lázaro, cofre, n.º 34, fl. 9 ou ROCHA, Ana Rita – A 
Institucionalização dos Leprosos…, doc. 44, p. 249. Sobre estas questões, ver ROCHA, Ana Rita – “A dieta 
dos leprosos numa gafaria medieval…”, pp. 61-62, onde concluímos que os valores de cereal entregues a cada 
leproso, em Coimbra, eram iguais aos da Casa de S. Lázaro de Lisboa.

49 Ver TORRES, Ruy d’Abreu – “Dízimos Eclesiásticos”. In SERRÃO, Joel (dir.) – Dicionário de História 
de Portugal. Vol. II. Porto: Livraria Figueirinhas, 1985, pp. 328-329; TORRES, Ruy d’Abreu – “Primícias”. 
In SERRÃO, Joel (dir.) – Dicionário de História de Portugal. Vol. V. Porto: Livraria Figueirinhas, 1985, p. 
184 e COELHO, Maria Helena da Cruz – “Património Eclesiástico”. In AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.) – 
Dicionário de História Religiosa de Portugal. Vol. J-P. Rio de Mouro: Círculo de Leitores, 2001, pp. 401-402.

50 Lisboa, ANTT, Colegiada de Santa Justa de Coimbra, mç. 15, n.º 321 e Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 
52, pt. 2, n.º 45 ou ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos Leprosos…, doc. 29, pp. 208-214. Sobre 
esta questão, ver ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos Leprosos…, p. 79 e CAMPOS, Maria Amélia 
Álvaro de – Cidade e Religião: a colegiada de Santa Justa de Coimbra na Idade Média. Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra, 2017, p. 130.
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145451, aponta nesse sentido, além de nos levar a deduzir que a produção cerealífera 
da instituição seria excedentária. Esta seria uma forma de o hospital obter um 
rendimento extra e gerir a sua capacidade de armazenamento, libertando espaço 
para novas colheitas52.

O regular abastecimento de cereal estava a cargo de alguns dos oficiais e 
funcionários da Gafaria, dependendo do eficiente exercício das suas funções. Ao 
vedor e escrivão, além de estarem responsáveis pela proteção do celeiro, cabia 
receber e dividir, entre outros, o pão resultante do pagamento das rendas. Era ainda 
obrigação do vedor distribuir as rações pelos leprosos e merceeiros53. Mas era ao 
medidor que cumpriam as principais tarefas relacionadas com o aprovisionamento 
de cereal. Este funcionário, documentado entre 1409 e 146154, estava, segundo o 
compromisso outorgado por D. Afonso V em 1452, encarregado de medir o pão 
nas eiras e, mais tarde, no celeiro do hospital, aquando da distribuição das rações, 
assim como padejar o grão, para o libertar da moinha e outras partículas que 
comprometessem a sua qualidade. Competia-lhe, ainda, manter os celeiros limpos, 
varrendo-os e comprando, às suas custas, as vassouras destinadas a essa função55.

O cargo de medidor não seria de somenos importância, sendo, aliás, fundamental 
e de grande responsabilidade, pois dele dependia a justa distribuição do cereal, sem 
que aqueles que o recebiam, quer na forma de ração, quer na forma de pagamento 
de serviços, ou mesmo através da compra, fossem prejudicados56. Talvez por isso, o 
ofício de medidor era, à semelhança dos ofícios de vedor e escrivão, de nomeação 
régia, o que resultava na sua ocupação por servidores da família real, como Fernando 
Afonso, criado da rainha D. Leonor, indicado em 1450, por D. Afonso V57. Mas este 

51 Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 53, pt. 3, n.º 67 ou ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos 
Leprosos…, doc. 36, p. 232.

52 Na Gafaria de Santarém, no século XV, procedia-se de forma semelhante relativamente às reservas 
de vinho. Sempre que, no final de cada ano, sobrasse vinho na adega, o provedor devia colocá-lo à venda e pôr 
o dinheiro daí resultante em “boa Recadeçam”, para se despender no tratamento das vinhas e no que fosse 
necessário à casa. CONDE, Manuel Sílvio Alves – “Subsídios para o Estudo dos Gafos…”, doc. 2, p. 161.

53 As funções do vedor e escrivão da Gafaria, relacionadas com o abastecimento cerealífero, encontram-
se descritas no regimento de 1329. Coimbra, AUC, Regimento do Hospital de S. Lázaro, cofre, n.º 34, fls. 1-1v 
ou ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos Leprosos…, doc. 5, pp. 157-158. Na Casa de S. Lázaro de 
Santarém, a que temos recorrido como modelo de comparação, todas estas tarefas estavam reunidas no 
chaveiro, que era o principal responsável pela gestão económica do hospital. Ver CONDE, Manuel Sílvio Alves 
– “Subsídios para o Estudo dos Gafos…”, p. 130.

54 Ver ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos Leprosos…, p. 62.
55 Coimbra, AUC, Regimento do Hospital de S. Lázaro, cofre, n.º 34, fl. 4 ou ROCHA, Ana Rita – A 

Institucionalização dos Leprosos…, doc. 34, p. 228.
56 Sobre a importância do medidor, enquanto oficial concelhio, e da correta aferição dos pesos e medidas 

dos produtos transacionados na cidade medieval, ver GONÇALVES, Iria – “Defesa do consumidor na cidade 
medieval: os produtos alimentares (Lisboa-séculos XIV-XV)”. Arquipélago. História 1 (1995), pp. 40-43.

57  Ver ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos Leprosos…, pp. 62-63. Neste aspeto, é importante 
realçar que, para a cidade do Porto, Arnaldo Sousa Melo concluiu que a tarefa de medir o pão na feira era quase 
exclusivamente de responsabilidade feminina, recebendo o cargo correspondente o nome de “medideira do 
pão”. O autor salientou ainda que encontrou apenas um único caso em que esta função era exercida por um 
homem. Mais recentemente, a dissertação de mestrado de Rodolfo Feio, sobre a cidade e o trabalho em Évora, 
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aspeto estaria, acima de tudo, relacionado com a crescente intervenção do poder 
régio nas instituições de assistência, que se fez notar de forma particular na Gafaria 
de Coimbra58.

3. A intervenção régia no abastecimento cerealífero da Gafaria de Coimbra.

Fatores de natureza diversa punham, por vezes, em causa as capacidades de 
aprovisionamento cerealífero do Hospital de S. Lázaro. Nestas circunstâncias, os 
monarcas viam-se obrigados a intervir, de modo a regularizar a situação e a defender 
os interesses da instituição sobre a qual exerciam o seu poder, mas também, e talvez 
sobretudo, a proteger os seus próprios interesses.

Embora a documentação não seja muito numerosa, a ingerência de D. 
Fernando nesta matéria, que tomamos como exemplo, foi particularmente relevante, 
relacionando-se com os anos de escassa produção agrícola que afetaram o país 
durante o seu reinado e mesmo com a guerra que o opôs ao monarca castelhano e 
que deixou um rasto de destruição nos campos por onde passou59.

Antes de mais, D. Fernando procedeu a uma reformulação das rações entregues 
a lázaros e raçoeiros sãos, reduzindo as quantidades de cereal, especialmente de 
trigo, e de vinho a que tinham direito. Em 1367, como já vimos anteriormente, esta 

na Idade Média, confirma esta aceção, sendo numerosas as referências às medideiras do pão, enquanto as 
menções ao medidor apontam para a sua ligação à aferição de pesos e medidas de outros géneros alimentares, 
como o vinho, ou objetos, como os tecidos. MELO, Arnaldo Sousa – Trabalho e Produção em Portugal na 
Idade Média: o Porto, c. 1320-c. 1415. Vol. 1. Braga: Universidade do Minho; Paris: École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, 2009. Tese de Doutoramento, pp. 271 e p. 346 e FEIO, Rodolfo – Por prol e bom regimento: a 
cidade e o trabalho nas Posturas Antigas de Évora. Coimbra: FLUC, 2017. Dissertação de Mestrado.

58 Acerca da cada vez maior ingerência do poder régio nas instituições caritativas, em particular nas 
conimbricenses, que conduziu à reforma assistencial, nos finais da Idade Média, ver ROCHA, Ana Rita – 
A Institucionalização dos Leprosos…, pp. 80-89 e ROCHA, Ana Rita – A Assistência em Coimbra na Idade 
Média…, pp. 473-482, onde citamos bibliografia específica sobre o tema.

59 Como é do conhecimento geral, o reinado fernandino ficou marcado por alguns anos de más 
colheitas, registando-se uma reduzida produção cerealífera, e ainda pela guerra contra Castela, nos períodos 
de 1369-1371, 1372-1373 e 1381-1382. Todos estes problemas têm sido associados à conjuntura de crise geral 
que se vivia no século XIV. No entanto, estudos mais recentes têm questionado o conceito de “crise”, de “crises 
agrárias”, de “carestias” e “fomes”. Destaca-se, entre nós, o artigo que Luís Miguel Duarte dedicou a este tema, 
no qual procurou demonstrar que nem sempre estamos perante uma crise agrícola, mas antes dificuldades 
pontuais que colocavam em risco o abastecimento alimentar das cidades. Ver MARQUES, A. H. de Oliveira 
– Introdução à história da agricultura…, pp. 258-260; MARQUES, A. H. de Oliveira – “Portugal na Crise dos 
Séculos XIV e XV”. In SERRÃO, Joel; MARQUES, A. H. de Oliveira (dir.) – Nova História de Portugal. Vol. IV. 
Lisboa: Presença, 1987, pp. 509-523; COELHO, Maria Helena da Cruz – O Baixo Mondego..., Vol. I, pp. 30-31; 
MENANT, François – “Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media: algunas reflexiones previas”. 
In OLIVA HERRER, Hipólito Rafael; BENITO I MONCLÚS, Pere (ed.) – Crisis de subsistencia y crisis agrarias 
en la Edad Media. Sevilha: Universidad de Sevilla, 2007, pp. 17-60 e DUARTE, Luís Miguel – “‘Tomar o pão 
dos coitados’: Para Repensar a Crise do Século XIV em Portugal”. In GARRIDO, Álvaro; COSTA, Leonor 
Freire; DUARTE Luís Miguel – Estudos em homenagem a Joaquim Romero Magalhães: Economia, Instituições e 
Império. Coimbra: Edições Almedina, 2012, pp. 241-261. Muito recentemente, Alexis Wilkin também abordou 
a questão do conceito de crise, procurando compreender se este é ou não útil à História Medieval. WILKIN, 
Alexis – “Le concept de crise est-il utile pour l’histoire médiévale? Remarques conclusives”. Mélanges de 
l’École française de Rome – Moyen Âge 131-1 (2019), pp. 79-85.
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alteração era já uma realidade, registando-se uma redução superior a 50%, no caso 
da porção de trigo atribuída aos leprosos, e o desaparecimento da ração de cereal 
de segunda distribuída pelos merceeiros, que passaram a consumir apenas trigo60. 
Três cartas posteriores, outorgadas pelo mesmo monarca e datadas de 1371, 1375 
e 1376, parecem esclarecer-nos acerca das razões desta mudança61. Em todas elas 
transparece a ideia de escassez provocada por maus anos agrícolas e de baixos 
rendimentos da instituição, que a impossibilitavam de distribuir as porções fixadas 
pela ordenação fernandina de 1367. No segundo documento pode mesmo ler-se que 
a Gafaria não conseguia suportar as novas rações de cereal, agora iguais para todos, 
devido às “menguas das rendas pellos annos casos que foram”62, numa clara alusão a 
um período de baixa produção cerealífera, que a impedia de prover ao sustento dos 
seus assistidos e de conceder novas rações a outros lázaros que por elas aguardavam. 
Acrescem ainda às causas desta medida as guerras fernandinas, que, não só destruíam 
edifícios e culturas, como absorviam imensos recursos. Emanados da chancelaria 
fernandina em anos em que se registaram quebras de produção, devido, por um lado, 
às guerras com Castela e, por outro, a fenómenos naturais diversos, estes diplomas 
poderão inserir-se nos esforços reguladores da Coroa, que, todavia, nada resolveram, 
como salienta Luís Miguel Duarte63.

Ocorrido na mesma altura, um outro episódio é também bastante ilustrativo 
dos tempos conturbados que se viviam. A 27 de março de 1371, D. Fernando deu 
conta da queixa apresentada pelo vedor e escrivão da Gafaria contra os juízes e 
almotacés do concelho de Coimbra, pela qual os acusavam de terem roubado, dos 
celeiros da instituição, o cereal destinado ao mantimento dos gafos e raçoeiros sãos. 
Inclusivamente, é salientado que aqueles oficiais concelhios mandaram “britar e abrir 
as portas da dicta gaffaria dos celeiros em que teem o dicto pam”64. Daqui resultaram 
grandes perdas e danos para a instituição, que a impediam de cumprir a entrega 
de rações de cereal aos lázaros e outros raçoeiros. O rei, procurando defender os 

60 Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 52, pt. 2, n.º 33 ou ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos 
Leprosos…, doc. 8, pp. 167-169.

61 Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 51, pt. 1, n.º 14 ou ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos 
Leprosos…, doc. 14, pp. 180-184. O segundo documento encontra-se trasladado numa carta de D. Fernando, 
de 1380, trasladada, por sua vez, juntamente com os outros dois diplomas, num instrumento notarial, datado 
de 12 de janeiro de 1383, com o objetivo de se regularizarem e cumprirem as rações do vinho.

62 Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 51, pt. 1, n.º 14 ou ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos Leprosos…, 
doc. 14, p. 182. Nesta carta de D. Fernando é indicado que os sãos recebiam, segundo a sua ordenação, uma 
ração igual à dos leprosos, composta por 4 alqueires de trigo e 2 alqueires de cereal de segunda, por mês. 
Todavia, como vimos acima, de acordo com o diploma de 1367, os merceeiros não tinham direito a cereal de 
segunda ou, à falta de indicação clara, receberiam a mesma quantidade definida em 1329 (6 quarteiros por 
ano, ou seja, 8 alqueires mensais). Não sendo possível esclarecer esta questão, o que importa aqui é frisar a 
diminuição das rações numa conjuntura muito específica.

63 DUARTE, Luís Miguel – ““Tomar o pão dos coitados”…”, p. 249. Ver também MARQUES, A. H. de 
Oliveira – Introdução à história da agricultura…, pp. 258-260.

64 Coimbra, AUC, IV, 3.ª, Gav. 51, pt. 1, n.º 7 ou ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos 
Leprosos…, doc. 9, pp. 170-171.
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interesses de S. Lázaro, proibiu os juízes e almotacés de tomarem o grão dos seus 
celeiros e obrigou-os a devolver todo aquele que já tinham roubado.

A interpretação deste documento poderá ser um pouco mais complexa do 
que, à primeira vista, aparenta, levando-nos a ponderar algumas hipóteses e a 
estabelecer comparações. Em primeiro lugar, devemos procurar compreender o que 
levou os oficiais do concelho a roubar uma instituição de assistência. Mais uma vez, 
como é natural, estamos perante uma situação de escassez de pão na cidade, que 
poderá ter esvaziado os celeiros do concelho, obrigando os seus oficiais a procurar 
alternativas de abastecimento, neste caso, ilícitas. No entanto, o roubo protagonizado 
por autoridades municipais lembra-nos, em certa medida, o comportamento de 
prelados, mestres e ricos-homens, denunciado pelo povo, nas cortes de Lisboa de 
1371. Aqueles consumiam, de forma abusiva, o pão e vinho dos outros e guardavam 
os seus próprios géneros, com o intuito de os venderem apenas em épocas de carestia, 
naturalmente por um preço mais elevado65. Seria esta a intenção do concelho de 
Coimbra? Do mesmo modo, a reação de D. Fernando poderá não se resumir apenas 
a uma comum atitude de intervenção em S. Lázaro. O rei poderia ter interesse em 
proteger o cereal da Gafaria para, mais tarde, o poder comprar por um preço quase 
simbólico, para fazer face à falta de pão na sua frota de guerra, tomando “o pam dos 
coitados”66. Não passando de meras hipóteses e não nos sendo possível clarificar e 
justificar as ações dos oficiais concelhios e do monarca, fica, no entanto, o convite à 
reflexão.

A ausência de dados mais concretos exige-nos alguma cautela, parecendo-nos 
talvez mais lógico que este documento se inscreva nas tentativas protagonizadas pelo 
concelho de Coimbra para exercer o seu domínio sobre a leprosaria, disputando-o 
com o rei, aqui num claro contexto de carestia. No entanto, tal como noutras 
circunstâncias, o poder régio conseguiu sempre impor-se e intervir nos assuntos 
de maior importância da administração do hospital, nomeadamente no que ao seu 
aprovisionamento alimentar diz respeito67.

Conclusão.

Mesmo as dificuldades impostas por maus anos agrícolas ou por guerras, que 
contribuíam para a diminuição acentuada da produção cerealífera, não impediram 
a Gafaria de Coimbra de manter uma certa estabilidade no seu abastecimento de 
pão. Detentora de numerosas terras onde se cultivavam os grãos panificáveis, aos 

65 CORTES Portuguesas: Reinado de D. Fernando I (1367-1383). Ed. A. H. de Oliveira Marques e Nuno 
José Pizarro Pinto Dias. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1990, pp. 48-49.

66 DUARTE, Luís Miguel – “‘Tomar o pão dos coitados…’, pp. 257-258.
67 Sobre as relações de domínio em torno da administração da Gafaria de Coimbra e a predominância 

do poder régio sobre a mesma, ver ROCHA, Ana Rita – A Institucionalização dos Leprosos…, pp. 80-89.
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seus celeiros chegavam consideráveis quantidades de trigo e de cereal de segunda, 
que serviam o propósito de alimentar aqueles que, de uma forma ou de outra, dela 
estavam dependentes e contribuir para a sua subsistência económica, ao integrarem 
os circuitos comerciais da cidade ou ao garantirem, enquanto forma de pagamento, 
o cumprimento das suas funções assistenciais. Recorrendo a uma ideia de Françoise 
Bériac, a existência de celeiros e, naturalmente, de reservas de trigo e outros grãos, 
provenientes das propriedades da própria instituição, espalhadas por toda a região 
de Coimbra, “evoca a perspetiva tranquilizadora de uma casa onde os doentes não 
morriam de fome”68.

68 BÉRIAC, Françoise – Histoire des Lépreux au Moyen Âge: une société d’exclus. Paris: Éditions Imago, 
1988, p. 256. Tradução nossa e ligeira adaptação do original.
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Apoio:


