




ABASTECER A CIDADE 
NA EUROPA MEDIEVAL

IEM – Instituto de Estudos Medievais

Coleção ESTUDOS 22

Provisioning Medieval 
European Towns





Amélia Aguiar Andrade
Gonçalo melo da Silva

editores

ABASTECER A CIDADE 
NA EUROPA MEDIEVAL

Lisboa, 2020

Provisioning Medieval 
European Towns



Textos selecionados das IV Jornadas Internacionais de Idade Média “Abastecer a Cidade na Europa 
Medieval” (Castelo de Vide, de 10 a 12 de Outubro de 2019) e da Escola de Outono (Castelo de Vide, 
8 e 9 de Outubro de 2019 ).

Arbitragem Científica:

Adelaide Millán da Costa (Universidade Aberta) 
Antonio Collantes de Terán (Universidade de Sevilha) 
Beatriz Arizaga Bolumburu (Universidade de Cantábria-Santander) 
Catarina Tente (Universidade Nova de Lisboa) 
Denis Menjot (Universidade Lyon 2) 
Dolores Villalba Sola (Universidade de Granada) 
Emilio Martín Gutiérrez (Universidade de Cádiz) 
Eduardo Aznar (Universidade de La Laguna) 
Hermenegildo Fernandes (Universidade de Lisboa) 
Hermínia Vilar (Universidade de Évora) 
Isabel del Val Valdivieso (Universidade de Valladolid) 
João Luís Fontes (Universidade Nova de Lisboa) 
Jonathan Wilson (Instituto de Estudos Medievais, NOVA FCSH) 
Luísa Trindade (Universidade de Coimbra) 
Manuel Fialho Silva (Centro de História da Universidade de Lisboa) 
Manuela Santos Silva (Universidade de Lisboa) 
María Asenjo González (Universidade Complutense de Madrid)  
Maria Filomena Barros (Universidade de Évora) 
Maria Helena da Cruz Coelho (Universidade de Coimbra) 
Mário Farelo (Universidade Nova de Lisboa) 
Mário Jorge Barroca (Universidade do Porto)  
Michel Bochaca (Universidade de La Rochelle)  
Pere Verdes Pijuan (Institución Millá y Fontanals (CSIC)) 
Santiago Macías (Universidade Nova de Lisboa)  
Sara Prata (Instituto de Estudos Medievais, NOVA FCSH) 
Sauro Gelichi (Universidade Ca’Foscari Veneza) 
Wim Blockmans (Universidade de Leiden)

O Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa (NOVA FCSH) é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do Projecto UID/
HIS/00749/2020.

Publicação financiada pela Câmara Municipal de Castelo de Vide.

Abastecer a Cidade na Europa Medieval | Provisioning Medieval European Towns

Amélia Aguiar Andrade, Gonçalo Melo da Silva

IEM – Instituto de Estudos Medievais / Câmara Municipal de Castelo de Vide

Muralha da vila de Castelo de Vide, fotografia de Eduardo Alves ©

Estudos 22

978-989-54529-2-7 (IEM) | 978-972-9040-17-7 (C. M. de Castelo de Vide)

Marcel L. Paiva do Monte, com base no design de Ana Pacheco

Mariana Alves Pereira

474746/2020

Tipografia Priscos, Lda.

Título

Editores

Edição

Imagem de capa

Coleção

ISBN

Paginação e execução

Revisão

Depósito legal

Impressão



Índice

Apresentação  ............................................................................................................. 11
António Pita

Abastecer a cidade na Europa medieval: algumas reflexões em torno
de um colóquio, de um livro e de um tema ........................................................... 13

Amélia Aguiar Andrade, Gonçalo Melo da Silva

PARTE I
A Intervenção dos Poderes
The Intervention of Powers

Strange Cities on the Waters: North Adriatic settlements between
7th–9th centuries AD................................................................................................... 23

Sauro Gelichi

 Some problems about urban transitions in 12th and 13th Iberia  .......................... 37
Hermenegildo Fernandes

Ciudades y procesos de “agrarización” en Andalucía Occidental
durante el siglo XV .................................................................................................... 63

Emílio Martín Gutiérrez

Lisboa e o abastecimento de vinho para Ceuta 
na primeira metade do século XV .......................................................................... 91

José Miguel Zenhas Mesquita 

Do cultivo ao consumo: o abastecimento de cereal 
na Gafaria de Coimbra nos séculos XIV e XV  ................................................... 111

Ana Rita Rocha

O abastecimento alimentar da cidade em finais do século XIV:
o contributo do Livro das Posturas Antigas de Évora  ....................................... 129

Rodolfo Petronilho Feio

PARTE II
Gerir Crises e Conflitos no Abastecimento 
Managing Crises and Conflicts in Supply

Defender la ciudad medieval contra el hambre: 
abastecimiento y políticas anonárias .................................................................... 151

Denis Menjot



8

Uma pequena cidade medieval e o seu pão 
na Baixa Idade Média: o caso de Loulé .................................................................. 179

Iria Gonçalves

El abastecimiento cerealista de Manresa 
durante la hambruna de 1333-1334  ..................................................................... 215

Adrià Mas i Craviotto

A luta pelo controlo do abastecimento e repartição da carne e do peixe
na cidade de Braga nos séculos XIV e XV  .......................................................... 237

Raquel Oliveira Martins

Del mar Cantábrico a la meseta castellana. Las dificultades de los 
mercaderes de las Cuatro Villas de la Costa en la distribución del pescado 
en el norte de Castilla a finales de la Edad Media .............................................. 253

Javier Añíbarro Rodríguez

Problemas en el abastecimiento del pescado en la meseta 
meridional castellana a finales de la Edad Media ............................................... 271

Julián Sánchez Quiñones

PARTE III
Ao Gosto da Cidade: Matérias-Primas e Produtos
To the Taste of the City: Raw Materials and Products

Provision in Medieval Rome: data on the building activities ........................... 295
Nicoletta Giannini

Matérias-primas para o Paço da Alcáçova: a intervenção régia num
Paço lisboeta (1507-1513) ...................................................................................... 309

Diana Martins 

Provisioning the building sites of the mendicant convents in Auvergne
(Realm of France) in the Middle Ages (early 13th-early 16th centuries)  .......... 329

Claire Bourguignon 

Abastecer um estaleiro construtivo: O exemplo do
Colégio da Graça (1543–1548) .............................................................................. 347

João Paulo Graça Pontes

A louça quotidiana e identidade social em Santarém na Idade Média
(séculos XI-XIV) ..................................................................................................... 365

Tânia Manuel Casimiro; Carlos Boavida; Telmo Silva 



9

PARTE IV
Espaços, Equipamentos e Rostos do Abastecimento
Spaces, Infrastructure, and Faces of Supply

Espaços e arquiteturas de abastecimento da cidade medieval .......................... 383
Maria do Carmo Ribeiro

Las alhóndigas. Análisis de una nueva arquitectura civil. Importancia de 
su implantación en las ciudades de Castilla y León en el siglo XVI ................ 403

José Miguel Remolina Seivane

Moleiros, moinhos e azenhas no Porto nos séculos XIV e XV: 
um setor-chave do abastecimento cerealífero urbano ....................................... 423

Arnaldo Melo

O armazenamento e a gestão dos recursos nas cidades do 
Gharb al-Andalus: o exemplo de Alcácer do Sal ................................................ 449

Marta Leitão

As estruturas de produção e armazenamento da vila medieval
de Sesimbra .............................................................................................................. 467

Rui Filipe Gil; Rafael Santiago

Os mercadores e os mesteres na paisagem urbana do século XV: 
o contributo da documentação notarial vimaranense ....................................... 483

André Moutinho Rodrigues

“quallquer […] rregateira que conprar quaaesquer mantjmentos
em quaisquer lugarees”: o papel das regateiras no abastecimento 
alimentar urbano ..................................................................................................... 497

Mariana Alves Pereira

PARTE V
Tempos de comércio: mercados e feiras, fiscalidade e moeda
Times of Trade: Markets, Fairs, Taxation, and Money

Na Lisboa de D. João I (1385-1433): fiscalidade régia e
abastecimento .......................................................................................................... 511

Catarina Rosa

El diezmo de los trigos del cabildo catedralicio del Reino de
Mallorca: estructura y recaudación (1400-1420) ................................................ 527

María del Camí Dols Martorell



The Crown, Towns and Currency: The Constitutional Restraint of
Coinage in León and Castile, 1157-1230 ............................................................. 551

James Todesca

Entre o abastecimento da vila e o comércio regional: feiras mensais e 
quinzenais na Idade Média Portuguesa ............................................................... 573

Paulo Morgado e Cunha

Vegetais nos mercados do Ġarb al-Andalus. Entre os tratados agronómicos
e a arqueo-botânica (séculos X-XIII).. ................................................................. 589

António Rei 

La saca de pan y el almirantazgo castellano: jurisdicciones, conflictos 
institucionales y tensiones sociales ....................................................................... 607

Lorenzo Lage Estrugo



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.





Uma Pequena Cidade Medieval e o seu 
Pão na Baixa Idade Média: 

O Caso de Loulé
Iria Gonçalves1

Resumo

O pão foi, durante toda a Idade Mádia – e não só – o alimento por excelência, 
aquele que ninguém podia dispensar, aquele sem o qual todos os outros 
perdiam, por assim dizer, muito do seu interesse e do seu valor e até, talvez, 
do seu sabor. Pretende-se aqui explorar a relação de uma pequena cidade 
com o seu pão através do caso de Loulé. Explorada a capacidade produtiva da 
região, o artigo concentrar-se-á nas estratégias de abastecimento em tempos de 
normalidade e de escassez e nos caminhos que o cereal percorria até chegar à 
vila, sem esquecer os processos de preparação e confeção do pão.

Palavras-chave

Alimentação; Abastecimento; Cereal; Cidades; Loulé; Pão.

A small medieval town and its bread in the Late Middle Ages: the 
case of Loulé

Abstract

Bread was, throughout the Middle Ages – and not only – the food par excellence, 
the one that no one could live without, the one without whom all the others 
lost much of their interest and value and even, perhaps, its flavor. The goal 

1  IEM, NOVA FCSH.
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here is to explore the relationship of a small town with its bread through the 
case of Loulé. Exploited the productive capacity of the region, we focus on the 
strategies of provisioning in normal and scarcity times and on the paths that 
the cereal made until reaching the town, without forgetting preparation and 
confection of bread processes.

Keywords

Food; Supply; Grain; Towns; Loulé; Bread.

1. O Primado do Pão.

1.1 O pão, alimento imprescindível.

O pão foi, durante toda a Idade Média – e não só – o alimento por excelência, aquele 
que ninguém podia dispensar2, aquele sem o qual todos os outros perdiam, por 
assim dizer, muito do seu interesse e do seu valor e até, talvez, do seu sabor. Mesmo 
a carne, o alimento conotado com os fortes e os poderosos e a quem ele acrescia 
força e poder e, por isso mesmo, também altamente valorizado3, perdia muito do seu 
apreço quando, por qualquer motivo, precisava ser ingerido sem pão. E era assim em 
todos os estratos sociais, desde os mais proeminentes4. A diferença encontrava-se 
apenas no facto de que entre as camadas populacionais de maior poder económico, 
os víveres outros eram mais ricos e abundantes.

Nesta Idade Média que terminava, os europeus tinham, desde há muito, firmado 
o seu sistema alimentar sobre o pão, num hábito cultural longamente enraizado e 
que tradições diferentes, conjugando-se e potenciando-se reciprocamente, tinham 
tornado de uma enorme solidez. Por um lado o consumo humano dos cereais – 

2  Muitos têm sido os investigadores a pronunciarem-se sobre este assunto, entre os quais eu própria. 
Ao longo das páginas que se seguem irei indicando vários dos trabalhos produzidos no âmbito da Europa 
meridional em que nos integramos.

3  Pode ver-se, por exemplo, MONTANARI, Massimo − Alimentazione e cultura nel Medioevo. Roma, 
Bari: Laterza, 1988, sobretudo pp. 35 e seg. 

4  Pode ver-se, como exemplo que se me afigura muito significativo, protagonizado por Nuno Álvares 
Pereira, ocorrido no contexto das lutas travadas com os castelhanos e em que o condestável se viu na inusitada 
contingência de fazer uma refeição de carne sem pão (LOPES, Fernão − Crónica de D. João I, pref. por António 
Sérgio, ed. preparada por M. Lopes de Almeida e A. de Magalhães Basto. Vol. II. Porto: Civilização, s. d., cap. 
XXIII, pp. 52-53) e os comentários que ao caso dedicou CATARINO, Maria Manuela − “A carne e o peixe nos 
recursos alimentares das populações do Baixo Tejo”. In ALARCÃO, Miguel; KRUS, Luís; MIRANDA, Maria 
Adelaide (coords.) − Animalia. Presença e representações. Lisboa: Colibri, 2002, p. 49. Como exemplo em 
tudo semelhante a este, ocorrido desta vez fora de Portugal, na Calábria, pode ver-se o episódio referido por 
MONTANARI, Massimo − “La cerealicoltura nell’Italia del Sud: vocazione produttive e culturali”. In Uomini, 
terre, boschi nell’ Occidente medievale. Catânia: CUECM, 1992, p. 156.
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mesmo dos cereais já domesticados e cultivados – perde-se na lonjura dos tempos5 e 
as suas técnicas de manipulação foram-se aperfeiçoando e os produtos finais dessas 
técnicas foram-se diversificando desde antiquíssimas eras. Tanto que chegando aos 
tempos áureos da Grécia antiga eram já muitas as variedades de pão que se sabiam 
confeccionar6 e que Roma herdou e continuou aperfeiçoando e diversificando7. E 
elegeu o pão como um dos mais sólidos pilares do seu sistema alimentar, que, aliás, 
dava a preferência aos produtos de origem vegetal.

Por sua vez no Oriente próximo, o Cristianismo nascente integrava-se também 
numa cultura que para lá da romana, que ao tempo, aí exercia o domínio político, se 
centrava igualmente, em termos alimentares, no pão. E assim tinha que ser, já desde 
bem vetustas eras, uma vez que o pão podia representar, para aquele povo, todo 
e qualquer alimento. Para bem entendermos isso basta lembrarmo-nos de que na 
oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e em que se pedia ao Pai que não faltasse 
o alimento, todo esse alimento era representado apenas pelo pão: “o pão nosso de 
cada dia nos dai hoje”8. Para mais é bem sabido como, desde os primeiros tempos até 
hoje, o Cristianismo tem firmado sobre os principais produtos mediterrânicos: o pão 
– embora este sob a forma da fina película que constitui a hóstia distribuída pelos fiéis 
no decorrer das celebrações eucarísticas – mas também o vinho e mesmo o azeite, o 
essencial dos seus instrumentos cultuais, carregados de enorme simbolismo9.

Não admira que sobre estes alimentos se tivesse construído o modelo cultural 
de base do sistema alimentar de uma Europa romanizada e cristianizada10. Não 

5  Sobre este assunto é de grande interesse o estudo de GUILLAUME, Jean − Ils ont domestiqué plantes 
et animaux: prélude à la civilisation. [S.l.]: Éditions Quae, 2010, pp. 109 e seg. Os cereais começaram desde 
muito cedo a ser cultivados, manipulados, consumidos, mas primeiramente em caldos e papas, sendo que 
nestas preparações são já bem aproveitados pelo organismo humano (PERES, Emílio − “Pão, insubstituível 
mitigador da fome”. In MADUREIRA, João (coord.) − O pão, o comer e o saber comer para melhor viver. 
Terena: Confraria do Pão, 2004, p. 62) o que os tornou bem apreciados em todos os lugares onde o seu cultivo 
se foi incrementando.

6  SARAMAGO, Alfredo − “O pão na cultura mediterrânica”. In A terra, o homem e o pão. Actas do I 
Congresso português de cultura mediterrânea. Terena: Confraria do Pão, 2002, pp. 256-257.

7  CASTRO, Inês de Ornellas e − “Introdução: evolução do paladar romano”. In O livro de cozinha de 
Apício: um breviário do gosto imperial romano. Sintra: Colares, 1997, p. 25.

8  Já numa outra ocasião, com maior desenvolvimento, abordei este assunto: “Panem nostrum 
quotidianum da nobis hodie: sobre uma escassez cerealífera nas terras de Alcobaça (1438-1440)”, no prelo.

9  Veja-se sobretudo MONTANARI, Massimo − El hambre y la abundancia. Historia y cultura de la 
alimentación en Europa, trad. de Juan VIVANCO. Barcelona: Critica, 1993, p. 26.

10  SIMEÓN RIERA, J. Daniel − “El pa i el blat en l’imaginari col.lectiu occidental”. In El cicle dels cereals. 
Del gra al pa. Valência: Generalitat Valenciana, 1989, pp. 33-37; COMET, Georges − Le paysan et son outil. 
Essai d’histoire téchnique des céréales (France, VIIIe-XVe siècle). Roma: École française de Rome, 1992, p. 215; 
MONTANARI, Massimo − “El papel del Mediterráneo en la definición de los modelos alimentarios de la Edad 
Media: ¿espacio cultural o mar fronterizo?”. In XAVIER MEDINA, F. (ed.) − La alímentación mediterránea. 
Historia, cultura, nutrición. Barcelona: Icaria, 1996, pp. 75-76; GONÇALVES, Iria − “Alimentação medieval: 
conceitos, recursos, práticas”. Actas dos VI Cursos internacionais de Verão de Cascais (5 a 10 de Julho de 1999). 
Vol. 2: A alimentação. Cascais: Câmara Municipal de Cascais, 2000, pp. 30-31; GONÇALVES, Iria − À mesa 
nas terras de Alcobaça em finais da Idade Média. Alcobaça: DGPC, Cooperativa Agrícola de Alcobaça, IEM, 
2017, pp. 102-103.
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admira que os europeus tenham interiorizado desde cedo que comer pão e beber 
vinho “consommer ceux deux espèces (o pão e o vinho) que les rites majeurs du 
Christianisme proposait comme le symbole meme de la nourriture humaine”, como 
já há tempo sublinhou Georges Duby, fosse um notável símbolo de promoção social11.

Por tudo isto o pão ocupou o mais destacado lugar na alimentação dos europeus, 
não só durante a Idade Média, mas também ao longo dos tempos subsequentes. Com 
efeito, durante vários séculos todos os demais víveres se consideravam apenas como 
“acompanhantes” do pão, o alimento principal12. “Acompanhantes” estes que, ao 
menos entre as famílias mais desmunidas e nomeadamente entre os camponeses, 
eram bem parcimoniosamente consumidos. Até próximo dos nossos dias13.

Acresce a tudo isto que o pão é um alimento adequado às necessidades do 
organismo humano14. Tudo se conjugava no sentido da sua valorização.

1.2 O Mediterrâneo e a cerealicultura.

Estando o pão tão fundamente enraizado na cultura europeia e porque os hábitos 
alimentares, uma vez estabelecidos e arreigados em qualquer sociedade se impõem 
de forma incisiva, independentemente de o espaço em que essa sociedade se instalou 
ser apto, ou não, a produzir os habituais víveres, é preciso envidar todos os esforços 
no sentido de os obter15. Assim acontecia com diversos produtos em toda a zona 
mediterrânica16; assim acontecia, de uma maneira especial, com os cereais.

De qualquer modo, cultivar cereais na Idade Média, e de uma maneira especial 
o trigo, o mais exigente de todos eles, não era tarefa fácil, fosse onde fosse que a seara 
se tivesse implantado. Mercê de circunstâncias várias os rendimentos da semente 
eram baixos – uma produção na ordem das quatro, cinco sementes era considerada 
normal, o que desde há muito numerosos investigadores têm verificado um pouco 

11  DUBY, Georges − Guerriers et paysans: VIIe-XIIe siècle. Premier essor de l’économie européenne. Paris: 
Gallimard, 1973, p. 27.

12  Todos os demais alimentos eram, na expressão latina, por toda a parte usada, o “companagium” do 
pão. Pode ver-se, por todos, STOUFF, Louis − Ravitaillement et alimentation en Provence au XIVe et XVe siècles. 
Paris, La Haye: Mouton et Cie, 1970, pp. 219-274.

13  Pode ver-se, por exemplo, GONÇALVES, Iria − À mesa nas terras de Alcobaça…, pp. 466-476. 
14  PERES, Emílio − “O pão nosso de cada dia”. In MADUREIRA, João (coord.) − O pão, o comer e o 

saber comer para melhor viver. Terena: Confraria do Pão 2004, pp. 50-52.
15  A propósito desta atitude, desenvolvida por qualquer sociedade humana, são incisivas, as palavras 

que Georges Duby dedica ao assunto: “elle (a sociedade) est prisonnière d’habitudes que se transmettent de 
génération en génération et qui se laissent difficilement modifier; elle s’acharne donc à vaincre les résistences 
du sol et du climat, pour se procurer à toutes forces les aliments que lui imposent de consommer ses coutoumes 
et ses rites” (DUBY, Georges − Guerriers et paysans…, p. 26).

16  Fernand BRAUDEL (“La terre”. In BRAUDEL, Fernand (dir.) – La Méditerranée: l’espace et la terre. 
Paris: Flammarion, 1985, p. 26) diz-nos que o clima mediterrânico é estranho e hostil às vidas das plantas. 
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por toda a Europa mediterrânea17 e assim também em Portugal18. Isso obrigava 
os camponeses a multiplicar as suas searas por onde quer que uma nesga de terra 
pudesse receber a semente. Já para a Idade Média se podia dizer, como Orlando 
Ribeiro deixou expresso para o Portugal contemporâneo, que o cereal acompanhava 
por toda a parte a instalação humana19.

E se assim era na generalidade das terras do Sul da Europa, e se assim era, 
também, em qualquer região de Portugal, assim tinha que ser de um lado ao outro do 
Algarve, a mais meridional e mediterrânica das terras portuguesas20. Também aqui, 
como em todos os espaços até onde o grande mar interior espalha a sua influência 
climática, os solos são pobres, delgados, a terra seca. Com uma pluviosidade que 
não ultrapassa, em anos normais, o nível hídrico mínimo do trigo21, mas que sofre 
muitas e acentuadas quebras, não podia, ainda só por tal circunstância, ser esta 
uma terra propícia à produção do cereal. Mais ainda, a chuva que rega os campos 
mediterrâneos – que rega os campos algarvios – concentra-se no Inverno, quando 
as plantas param, em obediência ao seu repouso anual, ausentando-se logo que 
elas retomam a actividade vegetativa. Assim, só aquelas que desenvolvem raízes 
profundas, a poderem procurar a humidade necessária ao seu desenvolvimento num 
longínquo subsolo – apenas algumas árvores e arbustos – vegetam bem em solos 
mediterrânicos22. O que não é de todo o caso dos cereais. Vale a rega artificial para 

17  Podem ver-se como exemplo, entre muitos outros trabalhos: COMET, Georges − Le paysan et son 
Outil…, pp. 311-315; MONTANARI, Massimo − “Rese cerealicole e rapporti di produzione”. In Campagne 
medievali: strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari. Turim: G. Einaudi, 1984, pp. 55-
71; NEVEUX, Hugues − “Bonnes et mauvaises récoltes du XIVe au XIXe siècle. Jalons pour une enquête 
sistématique”. Revue d’histoire économique et sociale 53 (1975), pp. 177-192; CHERUBINI, Giovanni − “Risorse, 
paesaggio ed utilizzazione agricola del territorio della Toscana sud-occidentale nei seccoli XIV-XV”. In Scritti 
toscani: l’urbanesimo medievale e la mezzadria. Florença: Salimbeni, 1991, p. 231.

18  Também em Portugal há já várias décadas que estes assuntos têm despertado a atenção dos 
medievalistas. Podem ver-se: MARQUES, A. H. de Oliveira − Introdução à história da agricultura em Portugal. 
A questão cerealífera durante a Idade Média. 3.ª ed., Lisboa: Edições Cosmos, 1978, pp.48-50; COELHO, Maria 
Helena da Cruz − O Baixo Mondego nos finais da Idade Média (Estudo de história rural). Vol. I. Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1983, Tese de Doutoramento, pp. 142-143; GONÇALVES, Iria − O património do 
mosteiro de Alcobaça nos séculos XIV e XV. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1989, pp. 340-344; PINA, 
Isabel Castro − A encosta ocidental da Serra da Estrela um espaço rural na Idade Média. Cascais: Patrimonia, 
1998, p. 29; CATARINO, Maria Manuela − Na margem direita do Baixo Tejo: paisagem rural e recursos 
alimentares (sécs. XIV-XV), Cascais: Patrimonia, 2000, pp. 76-77; OLIVEIRA, José Augusto da Cunha Freitas 
de − Na península de Setúbal, em finais da Idade Média: organização do espaço, aproveitamento dos recursos e 
exercício do poder. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2013, pp. 227-228.

19 RIBEIRO, Orlando − Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico: esboço de relações geográficas. 2.ª 
ed. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1963, p. 68; RIBEIRO, Orlando – “A vida rural”. In RIBEIRO, Orlando; 
LAUTENSACH, Hermann (dir.) – Geografia de Portugal. Org., coment. e actualização por Suzanne DAVEAU. 
Vol. IV: A vida económica e social. Lisboa: Edições Sá da Costa, 1991, p. 998.

20  O que foi sublinhado, entre outros, por BIROT, Pierre − Portugal: estudo de geografia regional. 2ª ed., 
Lisboa: Livros Horizonte, 2004, p. 121.

21  RIERA I MELIS, Antoni − “Els pròdroms de les crisis agràries de la Baixa Edat Mitjana a la Corona 
d’Aragó. 1250-1300”. In Miscel.lània en homenatje al P. Agustí Altisent. Tarragona: Diputació de Tarragona, 
1991, p. 36.

22  Por isso a fruta foi, desde sempre, a grande riqueza do Algarve e sobretudo os figos, muito nutritivos 
e podendo, após secagem, ser utilizados ao longo do ano, foram, quantas vezes, o alimento que permitiu a 
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colmatar esta grave deficiência, mas a Idade Média apenas a praticava nas culturas 
mimosas que à época se produziam na horta, bem perto da residência do camponês. 
Estava muito longe de chegar à seara.

Em todo o lado, ao menos na Europa meridional, os camponeses afadigavam-se 
na cultura dos cereais, em quaisquer terras, aptas ou não para os produzir. Era preciso 
alimentar o maior número possível de bocas – todas as existentes, de preferência – 
era preciso, portanto, produzir o indispensável grão. E se assim era em glebas mais 
promissoras do que estas do extremo sul português, assim tinha que ser em todo o 
Algarve. Assim era em Loulé, onde o trigo aparecia cultivado sempre que os solos o 
permitiam, sobretudo nos terrenos bordejantes das encostas do mar, nas margens das 
ribeiras, nos terrenos aluviais do Barrocal, à sombra espessa dos pomares23. Foi esta 
uma característica que se manteve até aos nossos dias, com o cereal, e naturalmente 
outros produtos, a serem cultivados nos mesmos terrenos dos figueirais e restante 
arvoredo24.

É certo que, tanto quanto sei, não existe documentação, para a época que aqui 
está em análise, capaz de nos informar acerca da composição das searas louletanas 
e, por extensão, algarvias. Mas é lícito pensar na predominância do trigo, não só 
porque assim acontecia em todo o Sul do País25, mas sobretudo porque, relativamente 
a época um pouco posterior, aí, sim, já existe informação precisa sobre o assunto. E 
essa informação, relativa à aneza de 1539 informa-nos de que os dízimos cerealíferos 
cobrados em Loulé, a serem correctamente recebidos, mostram que as searas aqui 
implantadas produziram 75,8% de trigo, 21,4% de cevada e apenas 2,8% de centeio26. 

sobrevivência das populações mais desabonadas. Até épocas assaz próximas de nós.
23  MAGALHÃES, Joaquim Antero Romero de − Para o estudo do Algarve económico durante o século 

XVI. Lisboa: Edições Cosmos, 1970; MAGALHÃES, Joaquim Antero Romero de − “Gado e paisagem: o 
Algarve nos séculos XV a XVIII”. In Livro de homenagem a Orlando Ribeiro. Vol. 2. Lisboa: Centro de Estudos 
Geográficos, 1988, p. 84; BOTÃO, Maria de Fátima − Silves, a capital de um reino medievo. Silves: Câmara 
Municipal de Silves, 1992, pp. 65-66; BOTÃO, Maria de Fátima − A construção de uma identidade urbana no 
Algarve medieval: o caso de Loulé. Lisboa: Edições Caleidoscópio, 2009, p. 223; ALMEIDA, Cristóvão de − Da 
vila ao termo: o território de Loulé na Baixa Idade Média. Loulé: Arquivo Municipal de Loulé, 2017, p. 65.

24 FONSECA, Teresa − O município de Loulé no final da Época Moderna: economia, sociedade e 
administração. Loulé: Arquivo Municipal de Loulé, 2017, p. 30; FEIO, Mariano – Le Bas Alentejo et l’Algarve 
(Livret-guide de l’escursion en) Congrès international de géographie, Lisbonne, 1949. Lisboa: [s.n.], 1949, p. 
110; RIBEIRO, Orlando − “A vida rural…”, p. 1015; LAUTENSACH, Hermann − “A utilização do solo”. In 
RIBEIRO, Orlando; LAUTENSACH, Hermann (dir.) – Geografia de Portugal. Org., coment. e actualização por 
Suzanne DAVEAU. Vol. IV, A vida económica e social. Lisboa: Edições Sá da Costa, 1991, pp. 948, 979.

25  Vejam-se, como exemplo: FERNANDES, Hermenegildo Nuno Goinhas − Organização do espaço e 
sistema social no Alentejo medievo: o caso de Beja. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1991, Dissertação de 
Mestrado, p. 48; CONDE, Manuel Sílvio Alves − Uma paisagem humanizada: o Médio Tejo nos finais da Idade 
Média. Vol. I. Cascais: Patrimonia, 2000, sobretudo p. 195; CATARINO, Maria Manuela − Na margem direita 
do Baixo Tejo…, p. 70; OLIVEIRA, José Augusto da Cunha Freitas de − Na península de Setúbal, em finais da 
Idade Média…, pp. 221-223; OLIVEIRA, José Augusto da Cunha Freitas de − Castelo de Vide na Idade Média. 
Lisboa: Colibri, 2011, p. 70 e nota 97; GONÇALVES, Iria − À mesa nas terras de Alcobaça…, pp. 113-122.

26  MAGALHÃES, Joaquim Antero Romero de − Para o estudo do Algarve económico…, p. 65. As 
percentagens foram obtidas por mim, a partir dos valores ali apresentados pelo autor citado em moios e 
alqueires, e considerando o moio de sessenta e quatro alqueires.
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Isto é, o trigo, alimento humano, em enorme preponderância; a cevada, de preferência 
alimento animal, sobretudo de cavalos e muares, e, neste sentido, também um cultivo 
bastante elitista, com uma percentagem ainda considerável, não muito longe do quarto 
da safra; o centeio, o outro cereal de Inverno, em princípio destinado à alimentação 
humana, confinado, por certo, a pequenas searas marginais, em solos onde, de todo, 
o trigo não medraria, com uma bem magra produção na colheita global; o milho 
– miúdo ou painço, porque o recém-chegado maís não se encontrava ainda muito 
divulgado – o quarto cereal que geralmente se cultivava entre nós, de todo ausente. 
Talvez porque, precisando de mais humidade que os restantes, seria mais difícil de 
agricultar numa região onde o sequeiro era a regra. Dada a persistência com que, de 
uma maneira geral, os camponeses sempre tenderam a reproduzir as suas práticas 
de geração em geração, podemos considerar que já na Idade Média, e sobretudo 
nos seus tempos finais, o trigo era grandemente maioritário nas searas louletanas, 
acompanhado apenas, com alguma expressividade, pela cevada.

Isto é, em solos e clima pouco propícios, era o trigo, o cereal de todos o mais 
exigente, que os louletanos e por certo os demais algarvios, teimavam em cultivar. 
Com fracos resultados, sem dúvida27. Mas era esse o hábito já longamente implantado 
na região; era com o trigo que se fabricava o pão que todos queriam consumir, porque 
também já longamente acostumados a que assim fosse. Havia que procurá-lo, não 
importando os trabalhos, as canseiras, os sacrifícios que a tarefa exigia28.

2. O abastecimento trigueiro.

2.1 Dentro da normalidade possível.

Para todos os produtos de primeira necessidade e nomeadamente para os produtos 
alimentares, as cidades e vilas procuravam, em primeiro lugar, os recursos do 
seu termo. Assim a vila de Loulé contava abastecer-se de trigo, antes de recorrer 
a outros lugares, mais próximos ou mais longínquos, com o cereal produzido nas 
terras sob a sua jurisdição. Todavia, em vista do que atrás ficou dito, as colheitas 
daí resultantes deixavam muito a desejar e apenas bastariam, se bastassem, para os 
primeiros meses após as ceifas. Aliás, todas as vilas algarvias se queixavam das suas 
magras produções29, sendo que mesmo em anos de colheita normal era necessário, e 

27  Tanto quanto sei não se conhecem índices de produtividade do trigo, para o Algarve e para a época 
aqui em análise, mas a avaliar pelas condições em que ele era agricultado nestas terras e pela generalizada 
baixa produtividade a que já atrás me referi, mesmo tratando-se de solos e climas mais adaptados a este cereal, 
os resultados algarvios não deviam ser muito prometedores.

28  Veja-se o que atrás ficou dito a este respeito.
29  Para citar apenas alguns exemplos poderei lembrar que Silves se queixa de que a terra é muito 

minguada de pão (Cortes portuguesas. Reinado de D. Afonso V (Cortes de 1439). Organização e revisão geral 
por João José Alves Dias e Pedro Pinto. Lisboa: Centro de Estudos Históricos, 2016, p. 418).
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desde cedo, importar grão. Sendo, como já atrás ficou dito, poucos os solos capazes 
de receber a semente e fazê-la produzir bem, nomeadamente a semente trigueira30, 
outra coisa não era de esperar. Maria de Fátima Botão chega mesmo a dizer que o 
deficit cerealífero era uma das marcas de identidade algarvia31.

Com condições adversas ou nem tanto assim, os algarvios, e concretamente os 
louletanos, não descuravam as suas searas. Naturalmente os camponeses não podiam 
fazê-lo porque estava em causa a sua própria sobrevivência e também porque era isso 
que todos esperavam deles, e não lhes eram permitidas omissões. Aliás, como tantas 
vezes e em tantos outros lugares aconteceu, também no Algarve podia ser atribuída 
a falta de pão aos agricultores que supostamente abandonavam os cultivos para se 
“lançarem a regatia”32. Mas também os proprietários abonados não podiam descurar 
as suas lavras, fossem elas trabalhadas por quem fossem, e pelo menos à colheita e à 
recolha dos produtos eles queriam estar presentes. Com efeito, os mesmos dirigentes 
de Loulé queriam férias da vereação concelhia para com maior disponibilidade se 
poderem dedicar a estas tarefas, supervisionando e acautelando os seus interesses. 
O que não era uma singularidade desta terra. E se em 1394 ainda ficou dito que as 
necessitavam até S. Miguel de Setembro, isto é, até as “novidades” serem apanhadas33, 
o que englobava um vasto leque de produções agrícolas, incluindo, em primeiro lugar 
porque a mais importante, a apanha e secagem dos seus preciosos figos, a riqueza 
maior da terra, em 1408 elas seriam de trinta dias a partir de 8 de Junho, para a ceifa 
do pão34.

Entre estas famílias, as mais abonadas da terra, algumas havia que semeavam 
searas ao menos relativamente consideráveis. Em 1455, num capítulo apresentado 
por Loulé às cortes nesse ano reunidas em Lisboa, pedia-se ao rei que não fossem 
constrangidos ao serviço militar os lavradores que semeassem anualmente pelo 

Faro, por seu lado, denuncia a mesma situação (Cortes portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes 
de 1498). Organização e revisão geral por João José Alves DIAS. Lisboa: Centro de Estudos Históricos, 2002, 
p. 405); Lagos expõe que a vila não se mantém, a não ser com o pão que vem de fora (CORTES portuguesas. 
Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498)…, p. 419) e reconhece que tem muito pouco trigo de sua colheita 
(Descobrimentos portugueses. Documentos para a sua história, public. e pref. por João Martins da Silva Marques. 
Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1988, vol. III (1461-1500), doc. 243, p. 363); Tavira explica que sempre tem 
falta de cereais (BARROS, Henrique da Gama – Historia da administração publica em Portugal nos seculos XII 
a XV. 2ª ed., org. por Torquato de Sousa SOARES. Vol. IX. Lisboa: Sá da Costa, 1950, p. 74); Loulé, por sua vez 
diz-se “falida” de pão, carnes, azeites e outros mantimentos, os quais não pode haver salvo se os trouxer de 
fora, porque está em comarca em que não o há de seu (IRIA, Alberto – O Algarve e os Descobrimentos. Vol. II 
de Descobrimentos portugueses, t. 1, p. 309). Panorama assaz generalizado e muitas vezes repetido.

30  Veja-se o que atrás ficou dito em relação a toda a zona mediterrânica.
31  BOTÃO, Maria de Fátima − “Os eixos estruturantes de uma história”. In SERRA, Manuel Pedro 

(coord.) − O foral de Loulé 1504 – D. Manuel. Loulé: Câmara Municipal de Loulé, 2004, p. 26.
32  BARROS, Henrique da Gama – Historia da administração publica em Portugal…, vol. IX, p. 82.
33  Actas de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV, sep. de Al’-Ulyā, n.º 7, Loulé, 1998-2000, p. 59. 
34  Ib., p. 197. O que mostra as searas algarvias mais temporãs do que, de uma maneira geral, nas terras 

mais a Norte, amadurecidas, principalmente, por todo o mês de Julho.



187UMA PEQUENA CIDADE MEDIEVAL E O SEU PÃO NA BAIXA IDADE MÉDIA

menos um moio de pão e criassem os seus gados35, capítulo igualmente apresentado 
por Tavira36. Sendo este o mínimo exigido para poder ser englobado no pedido de 
isenção, é certo que várias famílias semeavam bastante mais.

Naturalmente não podemos saber se seriam muitas ou poucas essas famílias, 
nem qual poderia ser o limite das suas sementeiras. No entanto, se considerarmos 
os níveis de riqueza dos privilegiados de Loulé – aliás, aqueles que com mais 
probabilidade detinham as maiores fortunas – durante a década de sessenta do 
século XV, verificamos que as famílias avaliadas em vinte mil reais e daí para cima – 
sendo que o limite máximo de avaliação se fixara nos trinta mil reais – constituíam 
a maioria desses privilegiados, englobando 60% das famílias37, no total de oitenta e 
uma38. Mas outras haveria ainda com algum poder económico entre a população 
não privilegiada. Talvez seja lícito pensar que existiria aí uma elite, quiçá com algum 
peso demográfico, capaz de se abastecer a si própria e colocar ainda algum grão no 
mercado, ao menos em anos de colheita normal39.

É sabido que as fortunas louletanas, como de uma maneira geral as algarvias, 
se faziam sobretudo à base dos frutos secos e dos vinhos, como eles próprios 
reconheciam40 e tantos investigadores já confirmaram. Mas na Idade Média não 
havia proprietário de terras, não havia foreiro trabalhando em solo alheio, que 
não reservasse a maior parte dos seus terrenos agricultados para entregar à seara, 
rendesse ela muito ou pouco. E fossem esses terrenos exclusivamente ocupados pelo 
cereal, ou vegetasse este em consociação com outras plantas.

35  Descobrimentos portugueses…, supl. ao vol. I, doc. 1133, p. 562.
36  Descobrimentos portugueses…, supl. ao vol. I, doc. 1167, p. 573.
37  BOTÃO, Maria de Fátima − “A contribuição das fortunas louletanas nas despesas públicas do 

Portugal medievo”. Al’-Ulyā 8 (2001-2002), gráfico da p. 133.
38  BOTÃO, Maria de Fátima − “A contribuição das fortunas louletanas …”, pp. 140-146. Pode ver-se 

também, dentro desta perspectiva, para uma época um pouco posterior, o trabalho de DIAS, João José Alves 
− “Estratificação económico-demográfica do concelho de Loulé em 1505”. In Ensaios de história moderna. 
Lisboa: Editorial Presença, 1988, pp. 103-112.

39  Monserrat RICHOU J LLIMONA (“Una dècada d’abastament frumentari a Barcelona: la contribució 
de la iniciativa privada en els anys setenta del segle XIV”. In RIERA I MELIS, Antoni (coord.) − Crisis 
frumentaries, iniciatives privades i politiques publiques de proveïment a les ciutats catalanes durant la Baixa 
Edat Mitjana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013, p. 129) diz mesmo que alguns senhores nobres e 
eclesiásticos e até alguns mais abonados de entre a gente comum colocavam no mercado barcelonês mais trigo 
do que se tem pensado. Pode ver-se também sobre o assunto RIERA I MELIS, Antoni − ““Tener siempre bien 
aprovisionada la población”: los cereales y el pan en las ciudades catalanas durante la Baja Edad Media”. In 
ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel (eds.) − Alimentar la ciudad en 
la Edad Media, Nájera. Encuentros internacionales del Medievo 2008. Dal 22 al 25 de julio de 2008. Logronho: 
Instituto de Estudios Riojanos, 2009, p. 31.

40  Basta lembrar os incisivos dizeres de Tavira às cortes de Lisboa de 1446, onde os representantes da 
vila deixaram bem claro que “esta terra he toda fundada sobre fruita e vinhos que as jentes em ella nam tem 
outra cousa per que uiuam” (Cortes portuguesas. Reinado de D. Afonso V (Cortes de 1441-1447). Organização e 
revisão geral por João José Alves Dias e Pedro Pinto. Lisboa: Centro de Estudos Históricos, 2017, p. 479). Este 
documento foi já várias vezes publicado e referido, como em Descobrimentos portugueses…, vol. I, doc. 354, 
pp. 451-452; IRIA, Alberto − O Algarve nas cortes medievais portuguesas do século XV (Subsídios para a sua 
história). Vol. I – 1404-1449. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1990, pp. 231-235.
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Aliás era esse grão, o que os campos vizinhos à vila proporcionavam, o 
primeiro a ser consumido logo após as ceifas e aquele que em tantos lares de famílias 
desabonadas vinham matar fomes antigas, aquelas que até perto dos nossos dias, em 
alguns pontos do País, eram conhecidas por “fomes de Maio” e ainda assustavam 
muitos.

Este grão precisava ser bem acondicionado para durar em boas condições o 
máximo de tempo possível. Felizmente o Algarve apresentava boas condições para 
isso. Um clima seco, algumas rochas macias, capazes de nelas se escavarem silos de 
paredes bem alisadas, impermeabilizadas por um saber herdado da dilatada presença 
islâmica no local, a permitirem a conservação dos cereais durante largo tempo sem 
deterioração41. Nem sempre, porém, essas condições se reuniam e não eram poucos 
os locais, mesmo nestas terras, onde as estruturas de armazenamento deixavam 
muito a desejar42.

Todavia, o cereal produzido no termo era apenas uma pequena aportação, 
insignificante para o conjunto da vila e seu alfoz, mas sobretudo para aquela. Na 
verdade, neste final da Idade Média, em que as cidades haviam crescido de forma 
bem significativa e sobretudo por atracção de populações vindas do exterior, poucas 
eram as cidades, com algum peso demográfico capazes de se abastecerem apenas 
com os recursos do seu termo. Principalmente nesta Europa mediterrânica em 
que nos situamos. A não ser nos casos em que esse termo englobava alguns solos 
particularmente ricos, capazes de proporcionarem boas produções. Entre nós 
podiam orgulhar-se disso, por exemplo, Santarém e algumas vilas alentejanas, em 
especial Beja, Serpa, Mértola. Mas de modo algum isso acontecia no Algarve, vistas 
as condições atrás expostas.

É certo que os camponeses do termo levavam, sempre que podiam, os seus 
excedentes ao mercado citadino43, onde o trigo tinha colocação garantida e onde os 
preços eram mais compensadores do que os possíveis de encontrar nas redondezas 

41  LUZIA, Isabel; PIRES, Alexandra − “Al’-Ulyā, a cidade islâmica”. In Loulé: territórios, memórias, 
identidades. Lisboa, Loulé: Museu Nacional de Arqueologia, Museu Municipal de Loulé, Imprensa Nacional 
-Casa da Moeda, 2017, p. 470.

42  Para Portugal veja-se sobretudo MARQUES, A. H. de Oliveira − Introdução à história da agricultura 
em Portugal…, pp. 118-119. Para outros espaços: WOLFF, Philippe − “L’approvisionnement des villes 
françaises au Moyen Âge”. In L’approvisionnement des villes de l’Europe Occidentale au Moyen Âge et aux 
Temps Modernes. Auch: Diffusion Comité départemental du tourisme du Gers, 1985, p. 20; IRSIGLER, Franz 
− “L’approvisionnement des villes de l’Alemagne Occidentale jusqu’au XVIe siècle”. In L’approvisionnement 
des villes de l’Europe Occidentale au Moyen Âge et aux Temps Modernes…. p. 121; COMET, Georges − Le 
paysan et son Outil…. pp. 366-367; CRUSELLES, Henrique; CRUSELLES, José M.ª; NARBONA, Rafael − 
“El sistema de abastecimiento frumentario de la ciudad de Valencia en el siglo XV: entre la subvención y 
el negocio privado”. In La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII), XIV 
Jornades d’estudis històrics locals, Palma, del 29 novembre al 2 de desembre de 1995. Palma de Maiorca: Institut 
d’Estudis Barleàrics, 1996, p. 307. E podia continuar a série.

43  Descobrimentos portugueses…, supl. ao vol. I, doc. 7, p. 13; IRIA, Alberto − O Algarve e os 
Descobrimentos…, t. I, p. 282.
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das suas explorações agrícolas. No entanto, quase sempre magros excedentes e 
que em regra pouco contavam no abastecimento da urbe. Claro que um ou outro 
grande proprietário podia fazer chegar à cidade uma aportação mais significativa 
de cereal, mas mesmo assim todas insuficientes no conjunto dos quantitativos que 
o abastecimento urbano exigia. E mesmo assim, muitas vezes, esse trigo chegava 
compelido pelos órgãos directivos concelhios, no exercício dos seus direitos 
jurisdicionais, direitos de que, entre as demais urbes portuguesas e não só, também 
Loulé soube usar44.

Todavia, em tempos de colheita normal, o abastecimento frumentário decorria 
sem grandes sobressaltos. Os mercadores iam chegando com cereal proveniente 
sobretudo de Mértola, Beja, Serpa, Campo de Ourique45, que desses locais se podia, 
em regra, exportar para fora da região. Aliás, quando os louletanos, que em 1384, 
se preparavam activamente para fazer face a um possível cerco por parte das tropas 
castelhanas, uma das primeiras preocupações dos seus dirigentes no respeitante ao 
abastecimento da vila, para além de obrigarem a colocar nas fangas, para venda ao 
público, todo o cereal disponível na terra e tabelarem os preços a prevenir a inflação, 
foi enviarem um homem a Beja e ao Campo de Ourique, pedir saca de trigo. Até 
porque, diziam, talvez para impressionarem os poderes superiores, que estando a vila 
abastecida se povoaria melhor e “os moradores e naturaiis della estaram mais firmes 
esforçados contra seus inmigos”46.

De uma maneira geral o trigo ia chegando por intermédio de mercadores da 
terra ou de fora dela, profissionais ou ocasionais, isto é, homens pretendendo realizar 
algum negócio potencialmente lucrativo. Esses negócios podiam – e talvez devessem, 
a prevenir perdas, sobretudo quando demandavam quantias importantes – ser 
contratados, em primeiro lugar, com os poderes locais. Nestes casos os mercadores 
comprometiam-se a trazer à vila uma determinada quantidade de trigo sob as 
condições acordadas por ambas as partes, acordo que, para maior firmeza, podia 
ficar exarado em acta de reunião camarária47.

Tratava-se, nestes casos, de quantidades volumosas, a exigirem investimentos 
consideráveis que necessitavam, por vezes, da formação de sociedades de mercadores48, 
mas capazes de proporcionarem consideráveis lucros. Porém, em caso de perdas, 
elas podiam ser igualmente importantes. Havia que proceder com cautela e garantir 
previamente a colocação do cereal a um preço que compensasse o investimento. Este 

44  Actas de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV…, pp. 29-30.
45  MAGALHÃES, Joaquim Antero Romero de − Para o estudo do Algarve económico…, p. 77; 

FERNANDES, Hermenegildo Nuno Goinhas − Organização do espaço e sistema social no Alentejo medievo…, 
pp. 47-48, 91-92.

46  Actas de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV…, p. 30.
47  Actas de vereação de Loulé. Século XVI 1522-1527, suplem. de Al’-Ulyā, n.º 14, coord. geral por Luís 

Miguel DUARTE, Loulé, 2014, pp. 153-155.
48  Foi o caso do contrato referido na nota anterior.
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trigo era trazido de mais distantes paragens. Na verdade, mesmo em anos de boas 
colheitas, a endémica situação deficitária do Algarve obrigava sempre a uma procura 
alargada, a ultrapassar o País.

Nestes finais da Idade Média, tratando-se de trigo forâneo49, o Algarve 
abastecia-se, em primeiro lugar, na Andaluzia50, ao menos quando havia paz entre 
os dois reinos. Aliás, o próprio monarca dava o exemplo, mantendo aí, a partir da 
segunda metade do século XV, um feitor que percorria a região a comprar o trigo 
com que se abasteciam as praças de África51, mas de que algum ia ficando no País. As 
ilhas eram também um destino a procurar, fossem elas portuguesas ou castelhanas52, 
ao menos durante os tempos em que as suas produções foram consideradas muito 
boas, embora, como é sabido, aquela generosidade produtiva tivesse decaído assaz 
rapidamente.

2.2. Em tempo de escassez cerealífera.

Se não era fácil, em anos de colheita normal, fazer chegar o pão a todas as bocas 
louletanas, muito menos o era em anezas de más colheitas, de “esterilidades”, como 
tantas vezes a documentação da época refere.

Na verdade a Europa, sobretudo devido a perturbações de ordem climática, 
embora, por vezes, também devido a acções humanas, nomeadamente a tão repetidos 
conflitos bélicos53, foi sofrendo, ao longo dos séculos, carências alimentares mais ou 
menos profundas, mais ou menos alargadas, mas sempre altamente perturbadoras 
e, por vezes, mesmo mortíferas. Aqui, neste espaço em que nós, portugueses, nos 
situamos, e de um modo especial neste espaço em que se situa o Algarve, em que 
se situa Loulé, bafejada pelos últimos sopros quentes do Golfo de Cádis, essas 
perturbações, até pelo que já atrás ficou dito, tinham quase sempre a ver com secas 
mais prolongadas ou severas. Ora, a Idade Média não tinha ao seu dispor quaisquer 

49  Claro que dadas as produções, enormes para a época, de que foram capazes as ilhas atlânticas durante 
algum tempo (MARQUES, A. H. de Oliveira − Introdução à história da agricultura em Portugal..., sobretudo 
pp. 247-254), também aí o Algarve se abasteceu.

50  FONSECA, Luís Adão da − “As relações comerciais entre Portugal e os reinos peninsulares nos 
séculos XIV e XV”. In Actas das II Jornadas luso-espanholas de história medieval. Vol. II. Porto: Instituto 
Nacional de Investigação Científica, 1987, p. 553.

51  RAU, Virgínia − “Nota sobre os feitores portugueses na Andaluzia no século XV”. In Estudos de 
história medieval. Lisboa: Editorial Presença, 1985, pp. 132-137. Já para inícios do século XVI pode ver-se, 
mais desenvolvidamente, a acção destes feitores em CORTE-REAL, Manuel Henrique − A feitoria portuguesa 
na Andaluzia (1500-1532). Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, 1967.

52  Actas de vereação de Loulé. Século XVI 1522-1527…, pp. 153-155.
53  Apesar de tudo as guerras, embora altamente perturbadoras também nos aspectos aqui tratados, 

porque impediam o normal exercício da actividade agrícola, porque destruíam as colheitas, pelas razias que 
os exércitos provocavam na sua passagem, eram mais circunscritas e por isso menos devastadoras. As forças 
da Natureza, mais abrangentes, prolongando-se, por vezes, por vários anos, sobretudo se de ordem climática, 
eram as que, na verdade, causavam as grandes calamidades alimentares.
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meios que lhe permitissem enfrentar com sucesso essas adversidades que se iam 
colocando no seu caminho. Sucediam-se, na circunstância, os pedidos de ajuda 
a Deus, representados por procissões e por outros tipos de celebrações religiosas, 
largamente documentadas por toda a parte, mas pouco ou nada mais54.

Foram muitos os períodos de escassez, ou mesmo de crise cerealífera aguda 
que ao longo dos tempos se foram abatendo sobre a Europa e afectando áreas mais 
ou menos dilatadas, com intensidade mais ou menos profunda, de acordo com a 
natureza, a força e a abrangência dos fenómenos que haviam estado na sua origem55. 
E que, naturalmente, Portugal teve também que suportar56. Lisboa e o Algarve com 
maior violência, porque sempre, entre nós, os dois espaços mais carenciados de 
cereal57.

Ora, se uma das principais preocupações dos governos urbanos, se não a 
principal, era o correcto abastecimento das suas cidades, sobretudo em produtos 
essenciais e de uma maneira especial nos que respeitavam ao provimento alimentar58, 

54  Já em outras ocasiões tive a oportunidade de me referir a estes assuntos, tendo, em alguma delas, 
deixado as minhas afirmações apoiadas em larga resenha de estudos, de proveniência vária, a partir da qual 
ficou claro, penso, a grande abrangência do fenómeno, ao menos no âmbito da Europa mediterrânica. Pode 
ver-se GONÇALVES, Iria – “Panem nostrum quotidianum da nobis hodie…”, nota 19.

55  Já há muito que a historiografia europeia se tem vindo a preocupar com este assunto, pelo que a 
bibliografia sobre o mesmo é já muito longa. Limitar-me-ei, aqui, a apontar apenas o clássico trabalho de 
ABEL, Wilhelm – Crises agraires en Europe (XIIIe-XXe siècles). Paris: Flammarion, 1973, passim, propondo 
ao investigador interessado, a leitura do trabalho citado na nota anterior, onde se encontra referenciada uma 
bibliografia relativamente extensa.

56  Também em Portugal o assunto já há muito chamou a atenção dos medievalistas, podendo ver-
se: DUARTE, Maria Teresa Lopes − Para a história dos factores de crise no Portugal medieval. 1348-1438. 
Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1974, Dissertação, pp. 75-78; MARQUES, A. H. 
de Oliveira – Introdução à história da agricultura em Portugal…, pp. 36-45, 257-282; MARQUES, A. H. de 
Oliveira – Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, vol. IV da Nova História de Portugal, SERRÃO, Joel e 
MARQUES, A. H. de Oliveira (Dirs.). Lisboa: Editorial Presença, 1987, p. 30; MATTOSO, José – “1096-1325”. 
In MATTOSO, José (dir.) − História de Portugal. Vol. II: A Monarquia Feudal. Lisboa: Círculo de Leitores, 
1993, p. 202; FERREIRA, Sérgio Carlos – Preços, salários e níveis de vida em Portugal na Baixa Idade Média. 
Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2014, pp. 82 e seg. Dissertação de Doutoramento. Iria 
GONÇALVES, ob. cit. nas notas anteriores.

57  Já no início do século XX Henrique da Gama Barros chamou a atenção para o facto em História da 
administração pública em Portugal, vol. IX, p. 73. Depois dele muitos investigadores o foram repetindo, com 
aportação de novas informações ou sem ela.

58  Diversos investigadores já comprovaram isso mesmo, como, por exemplo: RIERA MELIS, Antoni − 
“‘Tener siempre bien aprovisionada la población’…”, pp. 23-57; BOTÃO, Maria de Fátima − A construção de 
uma identidade urbana…, p. 181; CASTRO MARTÍNEZ, Teresa − El abastecimiento alimentario en el reino 
de Granada (1482-1510), Granada: Editorial Universidad de Granada, 2004, p. 177; DIAGO HERNANDO, 
Maximo − “Las políticas comerciales de los reinos en la Europa bajomedieval”. In El comercio en la Edad 
Media. XVI semana de estudios medievales. Nájera y Tricio del 1 al 5 de Agosto de 2005. Logronho: Instituto 
de Estudios Riojanos, 2006, p. 399; BENITO I MONCLÚS, Pere − “Las crisis alimenticias en la Edad Media: 
caracteres generales, distinctiones y paradigmas interpretativos”. In LOPÉZ OJEDA, Esther − Comer, beber, 
vivir: consumo y niveles de vida en la Edad Media hispánica, XXI semana de Estudios Medievales. Nájera del 2 
al 6 de Agosto de 2010, Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2011, p. 137; IRANZO MUÑIO, Maria Teresa 
− “Abastecimiento urbano y política frumentaria: el mercado del trigo en Huesca en el siglo XV”. In LALIENA 
CORBERA, Carlos; AFUENTE GÓMEZ, Maria (coord.) − Una economía integrada. Comércio, instituciones y 
mercados en Aragón, 1300-1500. Saragoça: Grupo de Investigación Consolidade CEMA, 2012, p. 212. E muitos 
outros podiam ser acrescentados.
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em tempos de escassez de cereal essas preocupações subiam de tom e iam ganhando 
preponderância à medida que o fenómeno se ia agravando ou prolongando no tempo. 
E isso não só porque o pão era, como já atrás ficou lembrado e como tantas vezes 
tem sido repetido, a base de todo o sistema alimentar, como também, e até por essa 
mesma circunstância, as consequências que daí advinham eram múltiplas e podiam 
atingir bastante gravidade. Sobretudo porque a escassez do cereal, provocando o seu 
encarecimento, acarretava consigo a subida de todos os preços, a torná-los, por vezes, 
incomportáveis, sobretudo para as bolsas mais carenciadas. Sendo o controlo da 
inflação, como adiante voltarei a referir, um dos problemas básicos que os dirigentes 
municipais necessitavam resolver para manter a ordem pública59, precisavam lançar 
mão de todos os meios ao seu alcance para manter a cidade abastecida.

Tarefa ingente, todavia, sobretudo durante estes períodos críticos. E a previsão 
de má uma colheita, ou o simples rumar de um possível desabastecimento, um boato 
posto a circular nesse sentido60, era quanto bastava para que todo o sistema habitual 
se descontrolasse, com consequências, por vezes, desastrosas.

Perante a iminência de uma crise de desabastecimento frumentário, fosse ela 
real ou imaginária, como também podia acontecer, a primeira preocupação das 
edilidades era proibir a saída do trigo para fora dos limites da sua jurisdição. É certo 
que Loulé – aliás, o Algarve – sempre tão deficitário, tinha todo o cuidado em impedir 
que o pouco cereal produzido na região dela fosse retirado. Mas isso não deixava de 
se verificar quando os preços praticados no exterior tentavam quem detinha alguns 

59  Concretamente sobre Loulé, veja-se BOTÃO, Maria de Fátima − A construção de uma identidade 
urbana…, p. 181; BENITO I MONCLÚS, Pere − “Las crisis alimenticias en la Edad Media: caracteres generales, 
distinctiones y paradigmas interpretativos…”, p. 140;  chama ao controlo dos preços o segundo cavalo de 
batalha dos governantes municipais, sendo o primeiro o abastecimento da cidade.

60  Como verificaram diversos investigadores que estudaram o desenrolar destas crises, num esquema 
que, com pequenas variantes, era o mesmo em todos os tempos e lugares. Podem ver-se, como exemplos: 
STOUFF, Louis − Ravitaillement et alimentation en Provence… pp. 73 e seg.; RIERA I MELIS, Antoni − “Els 
pròdroms de les crisis agràries…”, pp. 35-72; RIERA I MELIS, Antoni − “‘Lo pus greu càrrech i perill que 
jurats d’aquesta ciutat han és tenir aquella sens fretura de blats’: el aprovisionamiento urbano de cereales en las 
ciudades de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media”. In SESMA MUÑOZ, Ángel (dir.) − La Corona 
de Aragón en el centro de su historia. 1208-1458. Aspectos económicos y sociales. Zaragoza y Calatayud, 24 al 26 
de noviembre de 2009. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2010, pp. 233-274; RIERA I MELIS, Antoni − “El 
mercat de cereals a la Corona Catalanoaragonesa. La gestió de les crisis alimentaris al segle XIII”. In RIERA 
I MELIS, Antoni (coord.) − Crisis frumentaries, iniciatives privades i politiques publiques de proveïment a 
les ciutats catalanes durant da Baixa Edat Mitjana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013, pp. 47-115; 
RUBIO VELA, Agustín − “Crisis agrarias y carestías en las primeras décadas del siglo XIV: el caso de Valencia”. 
Saitabi 37 (1987), pp. 131-147; MARTÍNEZ CAMAÑO, Francisco − “Crisis de subsistencias y estructuras de 
poder: el ejemplo de Barcelona en los años 1339-1341”. In La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes 
alimentaris (segles V-XVIII), XIV Jornades d’estudis històrics locals, Palma, del 29 novembre al 2 de desembre 
de 1995, [Palma de Maiorca]. Palma de Maiorca: Institut d’Estudis Barleàrics, 1996, pp. 251-262;  BENITO I 
MONCLÚS, Pere − “Fams i caresties a la Mediterrània occidental durant la Baixa Edat Mitjana: el debat sobre 
“les crisis de la crisi”, Recerques: història, economia, cultura 48 (2004), pp. 179-194; BENITO I MONCLÚS, 
Pere − “Carestía y hambruna en las ciudades de Occidente durante da Edad Media: algunos rasgos distintivos”. 
In ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel (eds.) − Alimentar la ciudad 
en la Edad Media, Nájera. Encuentros internacionales del Medievo 2008. Dal 22 al 25 de julio de 2008. Logroño: 
Instituto de Estudios Riojanos, 2009, p. 299-313.
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excedentes. E assim podia acontecer em Loulé, onde, segundo os homens bons da 
terra, faltava trigo à venda nas fangas porque os produtores preferiam vendê-lo para 
fora61, o que, naturalmente, se procurava evitar por posturas impeditivas da sua saca 
e outros meios possíveis. Mesmo no respeitante a carregamentos que aportavam a 
uma vila, aí se procurava ciosamente guardá-los62. Depois era preciso não descurar 
a procura dos mercados de onde se pudesse canalizar para a vila o máximo de grão 
possível. Primeiramente demandando os circuitos habituais – Beja, Serpa, Mértola, 
Campo de Ourique – com o já tão experimentado prolongamento até à Andaluzia, 
depois alargando o raio de procura até onde fosse possível encontrar algum trigo.

Aí, por vezes, os meios necessários à atracção do cereal ultrapassavam as 
capacidades locais. Era preciso oferecer aos mercadores compensações suplementares 
e se algumas ainda as edilidades podiam, no âmbito das suas competências, tomar 
as decisões necessárias, como era o caso de oferecer em troca do pão os produtos 
locais não defesos63, para outras já era necessária uma autorização régia. E era o caso, 
por exemplo, da exportação de gado para Castela – novilhos, na circunstância64 – ou 
como acontecia, sobretudo quando se tratava da isenção de determinados tributos, 
nomeadamente as dízimas régias, de que só o monarca podia dispor. Todavia, em 
determinadas circunstâncias, o soberano prescindia delas, para facilitar a vinda de 
cereal do exterior65.

Entretanto o trigo ia faltando nos mercados porque a produção fora mais 
escassa ainda, a reserva que cada produtor fazia para si próprio era toda a possível e 
os grandes agricultores abstinham-se de colocar os seus excedentes nas fangas locais; 
mercadores e outros indivíduos com dinheiro para investir compravam quantidades 
de cereal disponível para colocar à venda apenas no momento propício, isto é, com 
os preços já em alta, na prossecução de um esquema especulativo que podia gerar 

61  Actas de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., p. 29. Aliás, isso podia acontecer em qualquer parte. 
Portugal, no conjunto das suas regiões, era muito deficitário em cereais e, no entanto, também chegava a 
exportar. MARQUES, A. H. de Oliveira − Introdução à história da agricultura em Portugal, pp. 168-173; 
ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz − “El abastecimiento de las villas vizcaínas medievales: política comercial 
de las villas respecto al entorno y a su interior”. In La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI. Actas 
del Colóquio celebrado en La Rábida y Sevilla del 14 al 19 de septiembre de 1981. Vol. I. Madrid: Universidad 
Complutense, 1985, p. 294; FAUGERON, Fabien − Nourir la ville: Ravitaillement, marchés et métiers de 
l’alimentation à Venise dans les derniers siècles du Moyen Âge. Roma: École Française de Rome, 2014, p. 410.

62  Era, por exemplo, o caso de Silves, que não queria dar saca de mantimentos a Faro e a Tavira, que 
impetravam, para isso, carta régia (IRIA, Alberto − O Algarve nas cortes medievais portuguesas do século XIV 
(Subsídios para a sua história)…, p. 111; IRIA, Alberto − O Algarve nas cortes medievais portuguesas do século 
XIV (Subsídios para a sua história). Vol. I, p. 282; CORTES portuguesas. Reinado de D. Afonso V (Cortes de 
1441-1447)…, p. 481.).

63  Actas de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., pp. 199-200, 210-211.
64  CORTES portuguesas. Reinado de D. Afonso V (Cortes de 1439)…, p. 418.  Publicado também por 

IRIA, Alberto − O Algarve nas cortes medievais portuguesas do século XV…, vol. I, pp. 200-202.
65  IRIA, Alberto − O Algarve e os Descobrimentos…, t. I, p. 366; DUARTE, Maria Teresa Lopes −Para 

a história dos factores de crise…, p. 71. O monarca podia também prescindir das mesmas dízimas quando se 
tratava do trigo produzido localmente: Descobrimentos portugueses, supl. ao vol. I, doc. 7, p. 13.
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fartos dividendos66; o consumidor comum acorria ansiosamente ao mercado e com 
rapidez esgotava as parcas existências que nele ainda se encontravam67. Com tudo 
isto os preços iam subindo.

É certo que os preços cerealíferos conheciam em regra oscilações sazonais mais 
ou menos pronunciadas, com quebras por altura das colheitas e subidas graduais à 
medida que o ano agrícola ia avançando, até chegar às “fomes de Maio”, a que já atrás 
fiz referência68. No entanto, quando a aneza se mostrava pouco generosa e mais ainda 
quando corriam os rumores de desabastecimento e o trigo começava a desaparecer 
dos habituais postos de venda, então nada parava a subida desordenada dos preços, 
que podiam chegar a atingir proporções dramáticas69. Aliás, o mercado algarvio já 
era, de uma maneira geral, caro. Sérgio Ferreira, estudando estes assuntos a nível de 
todo o País, diz mesmo que uma das imagens fortes que os preços transmitem é a da 
carestia dos mercados algarvios70. Naturalmente, dada a crónica escassez cerealífera 
da região, a torná-la sempre dependente do exterior, o facto tinha, como é óbvio, 

66  Podem ver-se alguns aspectos deste esquema em STOUFF, Louis − Ravitaillement et alimentation 
en Provence…, p. 56; BARRIO BARRIO, Juan Antonio − “La producción, el consumo y la especulación de 
los cereales en una ciudad de frontera: Orihuela, siglos XIII-XV”. In ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; 
SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel (eds.) − Alimentar la ciudad en la Edad Media, Nájera. Encuentros 
internacionales del Medievo 2008. Dal 22 al 25 de julio de 2008. Logronho: Instituto de Estudios Riojanos, 
2009, p. 75; DUARTE, Maria Teresa Lopes − Para a história dos factores de crise…, pp. 55-56. Mas quem 
sobretudo tem trabalhado estes assuntos é Antoni RIERA MELIS. Podem ver-se deste autor: “El mercat de 
cereals”…, pp. 65-69;  “‘Tener siempre bien aprovisionada la población’…”, p. 35; “Pròleg”. In RIERA I MELIS, 
Antoni (coord.) − Crisis frumentaries, iniciatives privades i politiques publiques de proveïment a les ciutats 
catalanes durant da Baixa Edat Mitjana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013, p. 32; “Els cereals als 
mercarts catalanes de la Baixa Edat Mitjana” –  SABATÉ I CURRULL, Flocel; PEDROL, Maite Pedrol (coord.) 
– El mercat: um món de contacts i intercanvis. Lérida: Pagès editors, 2014, pp. 127-128.

67  Vejam-se por exemplo: RIERA MELIS, Antoni − “Pròleg”…, p. 32; GONÇALVES, Iria − “Panem 
nostrum quotidianum da nobis hodie…”, no prelo.

68  Estes fenómenos já vêm a ser estudados desde há muito e a mostrar, por um lado, uma grande 
abrangência e por outro uma igualmente grande similitude de comportamentos. Podem ver-se, entre outros 
trabalhos: HEERS, Jacques − L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Aspects économiques et sociaux. 2.ª ed. Paris: 
Presses Universitaires de France, 1966, p. 394; BOIS, Guy − “Comptabilité et histoire des prix: les prix du 
froment à Rouen au XVe siècle”, Annales Histoire, Sciences Sociales 23/6 (1968) p. 1277; LA RONCIÈRE, 
Charles-M. de − Prix et salaires à Florence au XIVe siècle (1280-1380). Roma: l’École Française de Rome, 
1982, p. 95. Para Portugal existem já disponíveis algumas boas listas de preços de cereais, como as que foram 
publicadas por MARQUES, A. H. de Oliveira − Introdução à história da agricultura em Portugal…, pp. 220-
223; VIANA, Mário − “Alguns preços de cereais em Portugal (séculos XIII-XVI)”, Arquipélago. História 2 série, 
XI-XII (2007-2008), pp. 207-279; FERREIRA, Sérgio Carlos − Preços, salários e níveis de vida em Portugal…, 
pp. 251-257. Tanto quanto sei, estão ainda pouco trabalhadas.

69  Também estas subidas descontroladas de preços já desde há muito chamaram a atenção dos 
medievalistas. Para lá das obras citadas na nota anterior, podem ver-se: BAULANT, Micheline − “Les prix 
des grains à Paris de 1431 à 1788”, Annales Histoire, Sciences Sociales 23/6 (1968), p. 537; TRICARD, Jean 
− Les campagnes limousines du XIVe au XVIe siècle: originalité et limites d’une reconstruction rurale. Paris: 
Éditions de la Sorbonne, 1996, p. 38; BENITO I MONCLÚS, Pere − “Carestía y hambruna en las ciudades de 
Occidente…”, pp. 305-307;  BENITO I MONCLÚS, Pere − “Las crisis alimenticias en la Edad Media …”, pp. 
127-129; RIERA MELIS, Antoni − “Pròleg…”, p. 32; GONÇALVES, Iria − “A propósito do pão da cidade na 
Baixa Idade Média portuguesa”. In SILVA, Carlos Guardado da – História da alimentação. Turres Veteras IX.  
Lisboa – Torres Vedras: Colibri, Instituto Alexandre Herculano e Câmara Municipal de Torres Vedras, 2007, 
pp. 57-58; GONÇALVES, Iria − “Panem nostrum quotidianum da nobis hodie…”, no prelo.

70  FERREIRA, Sérgio Carlos − Preços, salários e níveis de vida em Portugal…, p. 181.
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reflexo nos preços do grão posto à venda e arrastando este na sua esteira, como 
já atrás ficou dito, todos os outros, constituía-se uma cadeia que só podia resultar 
num sério agravamento do custo de vida. Ora, quando em 1371-1372 D. Fernando, 
segundo Fernão Lopes, tabelou o preço do alqueire de trigo, fê-lo estabelecendo 
custos muito diferentes para as diversas comarcas do reino, numa escala que se 
desenrolava entre cinco libras para o Algarve e vinte soldos para a Beira e para o 
Entre-Douro-e-Minho71. Isto é, o primeiro valor 400% mais alto do que o segundo72. 
E se aquele era um preço muito alto e talvez exorbitado pelo cronista ou por quem o 
informou, na falta de documento fidedigno, outros registos, embora mais comedidos, 
não deixam de evidenciar uma considerável carestia, inclusive em comparação com 
algumas das mais importantes cidades portuguesas. Com efeito, puderam comparar-
se preços louletanos e conimbricenses, sendo os primeiros 100% mais elevados, ou 
com outros, provenientes de Santarém, sendo o trigo em Loulé 150% mais caro. E se 
entre esta vila e Évora a diferença podia ser apenas de mais 25%73, é porque também 
o trigo alentejano era caro, uma vez que, voltando à tabela apresentada por Fernão 
Lopes, este era o segundo mais caro, com o preço de três libras o alqueire74.

Partindo de preços já tão elevados, as crises cerealíferas em Loulé como em todo 
o Algarve, apresentavam, sem dúvida, aspectos bem dramáticos, nomeadamente para 
as famílias mais carenciadas. Até porque, se as gentes mais abonadas podiam produzir 
ou receber a título de rendas o cereal que consumiam, e ainda gerar excedentes ou, 
quando não, podiam abastecer-se em qualquer altura, e assim fazê-lo na época das 
colheitas, quando o trigo era mais barato, os outros, os que não produziam ou não 
o suficiente e não tinham a liquidez necessária para um abastecimento por grosso, 
precisavam comprá-lo à medida que iam dispondo de algum dinheiro para isso e 
assim iam-no comprando cada vez mais caro. Isto é, quanto mais pobres as famílias 
fossem, mais caro pagavam o seu pão.

Perante situações de alta desordenada de preços, por vezes a atingirem níveis 
eventualmente incomportáveis para boa parte da população, podia encontrar-se em 
perigo a ordem pública, situação que os dirigentes locais não podiam permitir, sob 
pena de consequências graves para a sua cidade e para eles próprios. Havia que tomar 
medidas no sentido de evitar o pior.

De uma maneira geral essas medidas eram de três tipos: procurar o cereal em 
circuitos tão alargados quanto possível e necessário, usando de todos os meios ao 
alcance das edilidades e dentro da esfera das suas competências para o atrair aos 
respectivos mercados; controlar o mais rigorosamente possível todo o grão existente 

71  LOPES, Fernão − Crónica do senhor rei Dom Fernando nono rei destes reinos. int. de Salvador Dias 
Arnaut. Porto: Livraria Civilização, 1966, cap. LVI, p. 150.

72  Valor obtido por FERREIRA, Sérgio Carlos − Preços, salários e níveis de vida em Portugal…, p. 181.
73   FERREIRA, Sérgio Carlos − Preços, salários e níveis de vida em Portugal…, p. 181.
74  LOPES, Fernão − Crónica do senhor rei Dom Fernando nono rei destes reinos..., cap. LVI, p. 150.
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na cidade e respectivo alfoz e obrigar a pôr à venda todos os excedentes; refrear ao 
máximo a subida dos preços, cuidando que a distribuição do produto fosse equitativa.

Embora com inevitáveis diferenças devidas a especificidades locais e temporais 
e também a maneiras de pensar e executar dos diferentes governos, acabavam sempre 
por ser muito semelhantes as medidas implementadas em conjunturas de escassez 
frumentária75.

Se em épocas normais Loulé se atarefava a procurar no exterior a maior parte 
do grão que consumia, embora em circuitos habituais e bem definidos, em situações 
de carência o raio de procura alargava-se tanto quanto possível76 e quanto mais 
alargadas fossem as relações dos mercadores que habitualmente a serviam77, ou 
outros.

Portugal, sempre carenciado de grão, tinha já estabelecido, nestes últimos 
séculos medievais, um muito grande circuito de relações comerciais em que o cereal 
contava de uma forma muito preponderante. E se dentro desse circuito os lugares 
preferenciais de abastecimento podiam mudar, de acordo com conjunturas várias, 
quando decorriam anos de normalidade78, todo ele era percorrido e aliciado a intervir 
em períodos de carência aguda79. E neste capítulo o Algarve figurava sempre, a par de 
Lisboa, como sendo os mais necessitados. Conhece-se, para o Algarve, um ou outro 
desses casos porque Loulé nos fez chegar deles algumas memórias.

A década de 80 do século XV foi entre nós tempo de carência frumentária80, com 
alguns picos de grande penúria. Conservaram-se, para o período correspondente à 
aneza de 1468 as actas de vereação de Loulé, onde as diligências efectuadas pelos 
governantes nesse ano em exercício, no sentido de conservar a vila abastecida, se 

75  Já em outra ocasião tive oportunidade de tratar este assunto. Veja-se GONÇALVES, Iria − “A 
propósito do pão da cidade…”, pp. 57-61 e as abonações que aí foram utilizadas. Podem ver-se ainda: BARRIO 
BARRIO, Juan Antonio − Finanzas municipales y mercado urbano en Orihuela durante el reinado de Alfonso 
I (1416-1458). Alicante: Diputación Provincial de Alicante e Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 
1998, pp. 113 e seg.; IRANZO MUÑIO, Maria Teresa − “Abastecimiento urbano y política frumentaria…”, 
p. 220; RIERA MELIS, Antoni − “El mercat de cereals…”, pp. 165 e seg.; PINTO, Giuliano − “I rapporti 
economici tra città e campagna”. In GRECI, Roberto (org.) − Economia urbana ed etica economica nell’ Italia 
medievale. Roma–Bari: Laterza, 2005, p. 51.

76  Também já muitos investigadores verificaram este facto. Podem ver-se: MARQUES, A. H. de 
Oliveira − Introdução à história da agricultura em Portugal…, p. 164;  ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz 
− “El abastecimiento de las villas vizcaínas…”, p. 294; IRANZO MUÑIO, Maria Teresa − “Abastecimiento 
urbano y política frumentaria…”, p. 220; STOUFF, Louis − Ravitaillement et alimentation en Provence…, p. 56;  
FAUGERON, Fabien − Nourir la ville…, pp. 294-295; GONÇALVES, Iria − “A propósito do pão da cidade…”, 
p. 58.

77  Veja-se PINTO, Giuliano − “Approvvigionamento e mercato dei prodotti alimentari nella Firenze del 
Trecento”. In ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel (eds.) − Alimentar 
la ciudad en la Edad Media, Nájera. Encuentros internacionales del Medievo 2008. Dal 22 al 25 de julio de 2008. 
Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2009, p. 236.

78  MARQUES, A. H. de Oliveira − Introdução à história da agricultura em Portugal…, p. 164.
79  MARQUES, A. H. de Oliveira − Introdução à história da agricultura em Portugal…, pp. 160-163; 

MARQUES, A. H. de Oliveira − Hansa e Portugal na Idade Média. Lisboa: Presença, 1993, pp. 73-74.
80  MARQUES, A. H. de Oliveira − Introdução à história da agricultura em Portugal…, pp. 277-280.
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tornam, sob este aspecto, muito significativas.
Com colheitas pouco abundantes em 1467, em Março de 1468 sabia-se já que 

as desse ano iriam ainda ser piores. No Alentejo, normalmente excedentário, como já 
atrás ficou dito, os governos locais tinham estabelecido posturas no sentido de proibir 
a saída do grão. Por certo as vilas algarvias se haviam queixado ao rei, uma vez que 
este, por alvará dirigido aos corregedores, juízes e justiças de Entre-Tejo-e-Guadiana 
mandava que visto “o grande trabalho em que som” os moradores do Algarve, eles 
pudessem ir à comarca comprar trigo sem que lhes fosse embargado, desde que para 
consumo próprio e não para vender. Para maior segurança e para memória futura, 
Loulé reproduziu esse alvará no seu livro de actas das reuniões camarárias81. Por 
certo também a cidade – Silves – e as demais vilas fizeram o mesmo, ou algo de 
semelhante.

Porém, sabia-se que aquela diligência não podia ser suficiente. O Algarve tivera 
notícia de que teria chegado, talvez a Lisboa, um carregamento de trigo, proveniente 
da Bretanha, então um dos nossos mais importantes fornecedores82 e Loulé escreveu 
ao monarca a pedir mil moios de trigo. A resposta régia foi desencorajadora: até à data 
não chegara qualquer cereal. Mas ficava a promessa do envio, se o trigo chegasse, desde 
que eles lho lembrassem. E mais: ao mesmo tempo, o monarca concedia segurança a 
todos os que aí aportassem com pão ou quaisquer outros mantimentos83, ainda que 
isso pudesse constituir perda para alguns algarvios, eventualmente prejudicados por 
compatriotas daqueles que aí levassem as mercadorias84. Naturalmente, Loulé copiou 
também esta carta no seu livro de actas da vereação85.

Tudo isto, porém, não passava de promessas. Março estava a terminar, vinham 
aí Abril e Maio. Eram estes os meses sempre mais difíceis, os anteriores à ceifa, 
porque em Junho já se podiam ir colhendo algumas searas86. Aparentemente, durante 
aqueles meses não chegou pão a Loulé ou, pelo menos, não sobejaram notícias disso. 
Em Junho, com searas debilitadas, havia que tomar algumas providências mais 

81  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., p. 205.
82  MARQUES, A. H. de Oliveira − Introdução à história da agricultura em Portugal…, pp. 165-166.
83  Também Maria Helena da Cruz COELHO se referiu a este assunto em “Do rei ausente ao rei presente 

nas vereações de Loulé”. In Loulé, 630 anos de poder local. Loulé: Câmara Municipal de Loulé, 2014, p. 106.
84  Tratava-se do direito de represália, que permitia, após autorização régia, que os naturais de um 

País pudessem apoderar-se de pessoas e bens de um outro, cujos compatriotas os houvessem, por sua vez, 
prejudicado. Não importava quem prejudicara quem, mas apenas a sua nacionalidade. Dado que os ataques 
marítimos eram tão frequentes na época, as cartas de segurança revestiam-se de um grande valor.

85  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., p. 205.
86  Um muito antigo provérbio que na memória dos mais velhos chegou até hoje dizia que “em Junho, 

foice em punho; em Julho, foice em tudo”. Isto é, em Junho já se podia empunhar a foice para a usar aqui 
e além; em Julho já todas as searas tinham amadurecido e era então o grande mês das ceifas, prolongado a 
Agosto. Mas talvez no Algarve, terra quente, esse amadurecimento se verificasse mais cedo. Como atrás ficou 
dito, em determinada altura, os homens do governo municipal de Loulé quiseram as suas férias de vereação 
durante o mês de Junho e primeira semana de Julho, para a ceifa do seu pão. O que mostra alguma dianteira 
em relação a outras regiões portuguesas.
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adequadas.
Em casos de grande envergadura, implicando responsabilidades acrescidas, 

avultados negócios, ou outros quaisquer assuntos a necessitarem de uma voz potente, 
as pequenas vilas algarvias não funcionavam isoladas, mas concertavam-se umas com 
as outras, uniam-se, agiam em conjunto para ganhar escala. Uma escala que se queria 
mais ou menos poderosa, de acordo com os assuntos em cada momento a tratar. 
Assim podia ser todo um “reino” ou, ao menos, uma parte dele, que se apresentava 
a negociar, a reclamar, a dividir responsabilidades. Tinha outro peso. Era assim, por 
exemplo, que muitas vezes se apresentava em cortes, perante o soberano87.

Não seriam, estas questões de provimento, assuntos de tal monta que todas as 
povoações algarvias, em uníssono, concertassem acções de conjunto, não obstante 
a necessidade partilhada por todas. Ou talvez porque era partilhada por todas e 
nesse sentido cada uma delas deveria defender, em primeiro lugar, o seu próprio 
abastecimento, quiçá, por vezes, em competição com algumas das outras. Mas 
quando se tratava de negócios a realizar com gentes de muito longes terras mas 
por iniciativa própria, dada a premente necessidade a que haviam chegado, esses 
negócios, de modo a tornarem-se aliciantes para o vendedor, precisavam ser vultosos 
e oferecer garantias seguras. Não podiam ser tratados isoladamente por uma só vila.

Era com Faro que Loulé entrava em parceria as mais das vezes. Concelhos 
vizinhos, partilhando ambos as águas do Ludo, precisavam entender-se bem em 
muitas circunstâncias88. Nomeadamente quando se tratava de importar cereais89. 
Pois assim aconteceu, nesta conjuntura de 1468.

A iniciativa partiu de Faro, que pretendia enviar um troteiro à Bretanha, em 
busca de trigo. Por isso escreveu a Loulé pedindo que enviasse um seu representante 
para combinarem todas as condições. Foi enviado o escrivão da câmara que, no 
regresso contou que ficara assente a ida do troteiro com cartas de segurança para 

87  BOTÃO, Maria de Fátima − “Todos juntamente a hua voz”. In Loulé, 630 anos de poder local. Loulé: 
Câmara Municipal de Loulé, 2014, p. 126. Significativa sob este aspecto é uma questão ocorrida em 1494 e 
liderada por Silves, relacionada com o arrendamento das alfândegas e a implementação de novas medidas 
para o pão, o azeite e o vinho que ninguém queria, no Algarve, que fossem mudadas. Nesta altura Silves, 
como “cabeça” do “reino”, enviou três cartas a Loulé e, naturalmente, também às demais vilas, no sentido de 
se apresentarem todos perante o rei. Na última dessas cartas, de 16 de Dezembro daquele ano, talvez porque 
Loulé tivesse mostrado alguma relutância em aderir ao projecto, dizia-se: “vos pedimos por mercee que 
em toda maneira mandees vosso procurador como fazem todollos outros lugarees deste Alguarue porque 
senhores avee por muito certo que parecendo la todollos lugarees per seus procuradores em pessoa El-Rei 
nosso senhor nos tirara esta sogeiçam e nos comprira de justiça”(ACTAS de vereação de Loulé. Século XV..., pp. 
180-181, 183, 184.) Era tudo uma questão de ganhar escala.

88  Pode mesmo dizer-se que, de certo modo, Loulé e Faro dependiam mutuamente uma da outra. Se 
Loulé precisava do porto de Faro porque o seu próprio porto, ou portos – Farrobilhas, Pereira – estavam 
distantes da vila e muito longe de apresentarem as condições do de Faro, esta vila precisava utilizar parte do 
alfoz que Loulé possuía na serra, pois que o seu próprio não abrangia espaços serranos e sem a ajuda da vizinha 
Loulé não teria possibilidade de alimentar os seus gados.

89  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., p. 113; ACTAS de vereação de Loulé. Século XV..., p. 
54-55; IRIA, Alberto − O Algarve e os Descobrimentos…, t. I, pp. 318, 373, 375.
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notificar que quem quisesse trazer trigo a ambos os concelhos receberia por cada 
moio uma peça de figos de graça e em terra teriam lojas para armazenar o cereal, 
tomando a seu cargo, os dois municípios, os custos da descarga.

Os vendedores ficariam ainda isentos do pagamento de dízimas e de quaisquer 
outros direitos devidos ao rei ou aos concelhos. Eram excelentes condições para 
os mercadores, mas que ficariam caras a louletanos e farenses, na medida em que 
arcavam com todos os custos, muito avultados, sobretudo se não tinham isenção dos 
direitos devidos ao rei90. E havia ainda que assegurar as despesas de viagem e estadia 
de quem fosse à Bretanha, avaliadas, estas, em mil e quinhentos reais.

Todas aquelas despesas, que naturalmente, encareceriam o trigo que chegasse, 
tinham que recair sobre todo o povo, o qual precisava ser consultado. Dois dias 
mais tarde, tendo sido o “concelho apregoado” e todos reunidos, acordaram que o 
troteiro fosse à Bretanha pago pelos dinheiros da arca do concelho se nela houvesse 
o suficiente e caso contrário por todo o povo: os demais custos pelos que adquirissem 
o trigo91. Isto é, reflectidos no preço final de cada alqueire de trigo.

Todavia, continuavam a surgir ofertas de fornecimento. Nesta altura houve uma 
proposta de cem moios de trigo, a quarenta reais o alqueire. Preço algo exagerado 
para esta época do ano – inícios de Junho, como atrás ficou dito – mas muito aceitável 
sabendo-se que a colheita ia ser muito fraca e conhecendo-se a habitual carestia dos 
mercados algarvios92.

No entanto esta proposta não foi, na altura, divulgada ao povo, porque em 
primeiro lugar, “como bons vizinhos e amigos” que eram93, havia que fazê-lo saber 
a Faro94. O que bem mostra a cumplicidade existente entre os dois concelhos, 
aliás manifestada em diversas outras ocasiões95. Mas sempre que havia notícia 
de carregamentos chegados a quaisquer portos algarvios os louletanos não se 
descuidavam de mandar um seu representante encarregado de negociar para a 

90  As vilas algarvias foram recebendo, em ocasiões várias e por períodos de tempo mais ou menos 
alargados, isenção de pagamento de direitos régios relativos à importação de cereais e por vezes também de 
legumes e castanhas, seus sucedâneos em períodos de escassez. Podem ver-se alguns exemplos em: CORTES 
portuguesas. Reinado de D. Afonso V. Cortes de 1441-1447…, pp. 24-25, 550; CORTES portuguesas. Reinado de 
D. Manuel I (Cortes de 1498) …, pp. 405, 419, 520;  IRIA, Alberto − O Algarve nas cortes medievais portuguesas 
do século XV…, vol. I, pp. 207-208, 240; IRIA, Alberto − O Algarve e os Descobrimentos…, t. I, pp. 44, 72, 366; 
IRIA, Alberto − O Algarve e a ilha da Madeira no século XV (Documentos inéditos). Lisboa: Centro de Estudos 
Históricos Ultramarinos, 1974, pp. 67-71; BARROS, Henrique da Gama − História da administração pública 
em Portugal…, vol. IX, pp. 60-61, 73-76.

91  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., pp. 210-211.
92  Carestia a que já atrás foi feita referência.
93  Era assim que os farenses se definiam em relação aos louletanos (ACTAS de vereação de Loulé. Século 

XV..., p. 54).
94  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., pp. 210-211.
95  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., pp. 54-55; IRIA, Alberto − O Algarve e os 

Descobrimentos …, t. I, p. 375. Esta cumplicidade já tinha sido notada. Veja-se FONTES, João Luís Inglês − “A 
expansão medieval”. In BERNARDES, João Pedro; OLIVEIRA, Luís Filipe (coords.) − A vinha e o vinho no 
Algarve: o renascer de uma velha tradição. Faro: Edições Afrontamento, 2006, p. 51.
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vila alguma parte desse cereal96.Sobretudo em tempos de magras colheitas havia 
que cuidar bem de todo o grão, tanto daquele que se produzia no termo ou era 
espontaneamente trazido por mercadores, como por esse outro que chegava mercê 
de diligências levadas a cabo pela edilidade e em relação ao qual os governantes 
locais tinham a maior das responsabilidades. Para este último havia, antes de mais, 
que procurar um lugar seguro onde ele pudesse ficar bem acondicionado e sob o 
controlo do município. E, naturalmente, o melhor lugar seria um celeiro público.

Tem-se dito entre nós que os celeiros públicos, municipais, com início no 
Alentejo, só se divulgaram a partir da segunda metade do século XVI97. O de Loulé, 
no dizer de Joaquim Romero de Magalhães, estaria bem documentado a partir do 
segundo quartel dessa centúria98, ou talvez um pouco antes, uma vez que em 1522 
se sabe que a sua chave estava entregue ao procurador do concelho, que em caso 
de necessidade era substituído por alguém de confiança, para que “oulhasse pello 
celeiro e trigo e pam delle e o nom consentisse tirar sem licença da camara”99.

Todavia, talvez esse celeiro seja bastante anterior e remonte, no mínimo, a finais 
do século XV. Com efeito, em sessão camarária realizada a 2 de Julho de 1493 foi dada 
autorização para dos quarenta moios de trigo do ano anterior que se encontravam 
no celeiro, ser retirado a metade. Mas deviam ainda ficar lá vinte moios, a serem 
vendidos “para o Concelho e provisam da terra”100. Tudo isto faz pensar num celeiro 
público a cargo do município e sob sua vigilância, o qual, no mínimo, já recebera 
trigo da colheita de 1492. Estava, pois, em funcionamento. E talvez já há alguns anos. 
Penso que não é descabido considerar esta estrutura anterior ao que se tem julgado, o 
que faz todo o sentido tendo em atenção as sucessivas dificuldades de abastecimento 
frumentário aqui sentidas.

Chegado o cereal havia, no entanto, outros problemas importantes a resolver e 
alguns dos mais prementes eram o controlo dos preços e a luta contra a especulação. 
Proveniente algum do trigo de longe, encarecido por transportes, por encargos 
fiscais e por várias outras despesas, algumas das quais ficaram acima referenciadas, 
tudo isso se reflectia no custo final, ao consumidor. Outro trigo, talvez não onerado 
de igual modo, tendia, no entanto, a equiparar-se-lhe no preço, até porque muitas 
vezes era isso que pretendia quem o retivera mais tempo antes de o colocar à venda. 
Ora, sendo muitas as famílias com as suas reservas – quando as tinham – esgotadas, 
e muitas também as que experimentavam as maiores dificuldades em adquirir o seu 
sustento a custos elevados, era necessário, para evitar males mais graves, inclusive a 

96  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., p. 113; IRIA, Alberto − O Algarve e os Descobrimentos 
…, t. I, pp. 318, 319, 373. 

97  MARQUES, A. H. de Oliveira − Introdução à história da agricultura em Portugal…, p. 117.
98  MAGALHÃES, Joaquim Antero Romero de − Para o estudo do Algarve económico…, pp. 65-74.
99  ACTAS de vereação de Loulé. Século XVI. 1522-1527..., p. 49.
100  ACTAS de vereação de Loulé. Século XV..., p. 118.
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possibilidade de quebra da paz vicinal, que se tomassem medidas sérias para evitar 
a inflação. É claro que as próprias importações de cereal agiam nesse sentido, até 
porque o produto à venda travava as mais graves carestias. Mas era preciso mais: 
evitar ganhos exagerados e ilícitos, embora assegurando algum benefício aos agentes 
comerciais, sem o que era a falência de todo o sistema. Por isso em Loulé se fazia 
questão de lhes atribuir ganho “aguisado”101; por isso as próprias Ordenações Gerais 
encarregavam os procuradores das comarcas de terem tal cuidado102. Para isso 
tabelava-se o trigo103 e em caso de necessidade, quando era de todo impossível suster 
a subida, estabeleciam-se preços máximos104.

Porém, em momentos de mais aguda penúria, em que a oferta de cereal nos 
mercados era sempre inferior à procura e rapidamente se esgotava, pouco valiam 
as medidas legais. Porque cada vez mais exacerbada a procura, porque a fome se 
instalara já em muitas habitações, porque chegara o momento exacto aguardado 
por grandes e pequenos especuladores, nada travava a espiral que se desencadeara, 
enquanto uma boa colheita não repusesse a situação105.

Todavia, os órgãos concelhios não podiam desistir, porque era demasiado 
o que estava em jogo. Chegava-se então às medidas mais drásticas que no estado 
actual da nossa historiografia são conhecidas entre nós. Medidas que, por sinal, 
foram tomadas por Loulé106: inventariação das existências encontradas nas casas 
particulares, requisição do cereal considerado excedentário, tendo em atenção o 
tamanho do agregado doméstico107 e racionamento, com limitação da quantidade a 
comprar por cada família: que se dê o pão “temperadamente”, ficou dito108.

Era o possível nas circunstâncias mais adversas. Por vezes pouco para evitar a 
101  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., pp. 40-41. 
102  Ordenações Afonsinas, nota de apresentação por Mário Júlio de Almeida Costa, nota textológica por 

Eduardo Borges Nunes. Liv. I. Lisboa, 1984, tít. XXIII, § 18, p. 126.
103  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., pp. 29-30.
104  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., pp. 29-30.
105  Já em outra ocasião me referi a estes assuntos, utilizando, na altura, bastante informação de 

proveniência louletana e referindo-me, portanto, a situações ocorridas concretamente em Loulé. Pode ver-se: 
GONÇALVES, Iria − “A propósito do pão da cidade…”, pp. 57-60.

106  É possível que outras vilas algarvias, igualmente carenciadas, tenham tomado as mesmas medidas 
ou outras equivalentes. Só que não souberam, como Loulé, guardar até hoje as suas memórias, ficando por 
isso, a este respeito como a outros, mergulhadas no esquecimento.

107  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., pp. 29-30. O que, entre nós, aconteceu também 
pelo menos no Porto (“Vereaçoens”. Anos de 1401-1449, nota prévia de J. A. Pinto Ferreira. Porto: Câmara 
Municipal do Porto, Gabinete de História da Cidade, 1980, pp. 148-149, 150-151) e no Funchal (Vereações 
da Câmara Municipal do Funchal. Século XV, ed. por José Pereira da Costa. Funchal: Secretaria Regional de 
Turismo e Cultura, Centro de Estudos de História do Atlântico, 1995, p. 120). E que aconteceu igualmente 
em outros lugares. Podem ver-se, por exemplo: BARRIO BARRIO, Juan Antonio − Finanzas municipales y 
mercado urbano…, p. 113; BENITO I MONCLÚS, Pere − “Las crisis alimenticias en la Edad Media…”, p. 138.

108  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., p. 29. Veja-se também AÑÍBARRO RODRÍGUEZ, 
Javier − “Producción, abastecimiento y consumo de las villas medievales de la Costa Cantábrica: el caso de 
Castro Urdiales”. In ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel (eds.) − 
Alimentar la ciudad en la Edad Media, Nájera. Encuentros internacionales del Medievo 2008. Dal 22 al 25 de 
julio de 2008. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2009, p. 372. 
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fome, mesmo com o acréscimo de consumo que a abundância de figos, felizmente, 
possibilitava. Até a normalidade reposta por uma boa colheita podia durar pouco. E 
assim aconteceu, por exemplo nesta década de oitenta do século XV.

Aliás, mesmo durante os tempos em que vigorava a normalidade do 
abastecimento, nem todos tinham quanto necessitavam e o seu organismo requeria 
para uma vida saudável, porque assim era, em todo o lado, na Idade Média. Mas 
havia, pelo menos, com que mitigar a fome e assegurar os níveis de subsistência. 
Porque o pauperismo foi um fenómeno que a medievalidade conheceu muito bem e 
sobretudo em meios urbanos. Aliás, Michel Mollat, o historiador que até hoje melhor 
estudou as questões relacionadas com a pobreza durante esta época, deixou dito que 
ela “est fille de la ville”109.

2.3. Os caminhos do cereal.

O trigo que abastecia Loulé podia chegar por três vias. O que provinha do Alentejo 
podia fazer o percurso por terra, atravessando a Serra do Caldeirão, ou por via fluvial, 
descendo o Guadiana e bordejando depois a costa; o que vinha dos demais destinos, 
do estrangeiro ou, por ventura, de outras terras portuguesas – como atrás ficou dito, 
em determinado momento Loulé esperou receber trigo vindo de Lisboa, embora 
proveniente da Bretanha – esse viria sempre por via marítima, quer se destinasse 
prioritariamente ao Algarve, quer não.

Naturalmente o trigo de produção local, aquele que cultivavam os louletanos do 
termo ou da vila e chegava a Loulé para venda ou consumo próprio, era conduzido 
por caminhos terrestres que, aqui como em qualquer outro lugar, sulcavam todos os 
recantos do concelho, a ligar as aldeias aos campos de cultivo e mesmo aos terrenos 
incultos, a ligar cada uma dessas aldeias às demais e todo o conjunto à vila, como 
centro que era do território110. Porém este, como já ficou dito, era o que menos 
contava no abastecimento da vila.

De entre aquele que provinha do Alentejo, algum, por certo a menor 
quantidade111 e sem dúvida o que se produzia nos campos de Ourique, também 
chegava por terra112, atravessando a Serra do Caldeirão por Salir e Tôr, depois 

109  MOLLAT, Michel − “Pauvres et assistés au Moyen Âge”. In A pobreza e a assistência aos pobres na 
Península Ibérica durante a Idade Média. Actas das 1.as Jornadas luso-espanholas de história medieval. Vol. I. 
Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1973, p. 23.

110  Veja-se a rede de caminhos do termo de Loulé em ALMEIDA, Cristóvão de − Da vila ao termo: o 
território de Loulé na Baixa Idade Média…, pp. 42-48.

111  Joaquim Antero Romero de Magalhães (Para o estudo do Algarve económico, p. 78), também 
considera este trigo minoritário, como é lógico, mas acrescenta que esta via era muito comum.

112  Maria Teresa Nesbitt Rebelo da Silva Maltez (Os recursos alimentares no Algarve oriental (século 
XIV). Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1993, Dissertação de Mestrado, p. 35.) também se refere à vinda 
de trigo por via terrestre de Ourique para Loulé e outras vilas.
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de passar por Almodôvar e Castro Verde113. O facto de se terem construído duas 
pontes nesse caminho, embora talvez já tardiamente, uma em Tôr e a outra já perto 
de Almodôvar114, mostra a funcionalidade dessa via e que o seu trânsito devia ter 
alguma expressão. Aliás, Joaquim Romero de Magalhães considera-a a melhor, se 
não a única, para uma rápida travessia da “áspera serra do Algarve Central”115.

Na verdade os transportes por terra, sobretudo de produtos volumosos e pesados, 
como era o caso dos cereais, tornavam-se demorados e difíceis, nomeadamente 
quando atravessavam terrenos tão acidentados com era o caso daquela serra. 
Para mais, se os caminhos carreteiros não eram numerosos fosse onde fosse, por 
aquelas brenhas e penhascos seriam certamente inexistentes. Assim, os transportes 
tinham que realizar-se a dorso de animais, muares as mais das vezes porque os 
mais resistentes para aquele tipo de caminhos, em longas colunas conduzidas por 
almocreves116. Quando se tratava de cereais importados de fora da região só fazia 
sentido o transporte de volumes consideráveis do produto, até porque só desse 
modo os diversos agentes que intervinham na operação podiam auferir lucros 
compensatórios do trabalho levado a cabo, do tempo dispendido, do investimento 
realizado. Por outro lado, as viagens, na Idade Média, estavam longe de ser seguras e 
isentas de perigo, sobretudo quando se atravessavam caminhos inóspitos e desertos, 
como era o caso em tantos dos troços a percorrer entre Ourique e Loulé. Por tudo 
isto convinha que o grupo transportador fosse numeroso, de modo a minimizar os 
possíveis problemas117.

Loulé tinha um número considerável de almocreves ao seu serviço118, mas é 
natural que nestas circunstâncias eles tivessem a companhia dos que trabalhavam em 

113  Já diversos investigadores referenciaram este caminho: MAGALHÃES, Joaquim Antero Romero 
de − “Uma interpretação da Crónica da Conquista do Algarve”. In Actas das II Jornadas luso-espanholas de 
história medieval. Vol. I. Porto: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1987, pp. 129-130. BERNARDES 
João Pedro; OLIVEIRA, Luís Filipe − A “calçadinha” de S. Brás de Alportel e a antiga rede viária do Algarve 
central. S. Brás de Alportel: Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, 2002, pp. 51-54; MACIAS, Santiago − 
Mértola, último porto do Mediterrâneo…, vol. II, mapa da p. 233; OLIVEIRA, Luís Filipe − “Caminhos da terra 
e do mar no Algarve medieval”. In Actas das I Jornadas - As vias do Algarve da época romana à actualidade. 
S. Brás de Alportel: Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, 2006, p. 33; ALMEIDA, Cristóvão de − Da vila 
ao termo…, pp. 44-45.

114  BERNARDES João Pedro; OLIVEIRA, Luís Filipe − A “calçadinha” de S. Brás de Alportel e a antiga 
rede viária do Algarve central…, pp. 53-54; OLIVEIRA, Luís Filipe − “Caminhos da terra e do mar no Algarve 
medieval…”, p. 34.

115  MAGALHÃES, Joaquim Antero Romero de − “Uma interpretação da Crónica da Conquista do 
Algarve…”, pp. 129-130.

116  Também Humberto Baquero Moreno (A acção dos almocreves no desenvolvimento das comunicações 
inter-regionais portuguesas nos fins da Idade Média. Porto: Brasília Editora, 1979, p. 8) e Josefina Muthé i 
Vives (“L’abastament de blat a la ciutat de Barcelona en temps d’Alfons el Benigne (1327-1336)”. In Politica, 
urbanismo y vida ciudadana en la Barcelona del siglo XIV. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2004, p. 225) entre outros autores falam nos transportes por grandes caravanas de animais de 
carga conduzidos por almocreves, sobretudo em percursos por terrenos acidentados.

117  MARQUES, A. H. de Oliveira − Portugal na crise dos séculos XIV e XV…, p. 148.
118  BOTÃO, Maria de Fátima − “Os eixos estruturantes de uma história…”, p. 47.
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outras vilas algarvias e talvez não só119, até porque, como atrás ficou visto, essas vilas 
colaboravam entre si quando se tratava do abastecimento frumentário.

Também nos circuitos locais e regionais, como no transporte do cereal que 
chegava por via aquática, entre o navio e o local de armazenamento ou consumo o 
transporte era tarefa destinada aos almocreves com os seus animais de carga120.

Este transporte por terra, além de demorado e difícil era muito mais caro. No 
século XVIII avaliava-se, talvez com algum exagero, que os transportes terrestres 
eram, em média, dez vezes mais caros do que os realizados por meio aquático121. 
Mais comedido e baseado em documentação fiável, Emílio Giralt Raventós calculava 
que para o século XVI este meio de transporte era entre quatro a seis vezes mais caro 
do que o aquático122. Mesmo assim, uma diferença considerável a ter em conta.

Mais caro, em menor quantidade, era também este trigo algum daquele que o 
chamado foral manuelino de Silves contemplava, assim como os das vilas algarvias 
que seguiam o da sua capital, onde os impostos a pagar foram taxados a partir 
das cargas animais, maior e menor, bem como do costal, isto é, a quantidade que 
um homem podia transportar às suas costas, considerando-se este como sendo 
equivalente a quatro alqueires e os dois primeiros como sendo o quádruplo e o 
dobro deste, respectivamente123, isto é, dezasseis alqueires a carga maior, de cavalo 
ou muar, de oito a menor, de asno. Tudo quantidades diminutas que podiam chegar 
isoladamente. A ser assim corresponderiam por certo a pequenos excedentes dos 
camponeses do termo.

A maior parte do trigo proveniente do Alentejo – de Beja, de Serpa, de Mértola 
– aportava ao seu destino descendo o Guadiana e bordejando depois a costa.

No caso de Loulé esse destino era o porto de Farrobilhas de onde, após descarga 

119  De uma maneira geral as povoações de alguma importância económica e demográfica tinham ao 
seu serviço um corpo de almocreves, como também os senhores, tanto laicos como eclesiásticos, incluindo, 
naturalmente, o rei (MARQUES, A. H. de Oliveira – “A circulação e a troca de produtos”. In SERRÃO, Joel; 
MARQUES, A. H. de Oliveira (dirs.) − Nova História de Portugal, Vol. III: Portugal em definição de fronteiras. 
Do Condado portucalense à crise do século XIV. Coord. COELHO, Maria Helena da Cruz Coelho; HOMEM, 
Armando Luís de Carvalho Homem. Lisboa: Presença, 1996, p. 506).

120  Humberto Baquero Moreno (A acção dos almocreves…, p. 56) acentuou, com toda a propriedade, 
que graças à sua capacidade de locomoção por caminhos intransitáveis para outros modos de locomoção 
complementaram com eficácia os transportes fluviais e marítimos.

121  GASPAR, Jorge − “Os portos fluviais do Tejo”. Finisterra. Revista portuguesa de geografia V/10 
(1970), p. 154.

122  GIRALT RAVENTÓS, Emilio − “En torno al precio del trigo en Barcelona durante el siglo XVI”. 
Hispania. Revista española de cultura XVIII/ 70 (1958), p. 45.

123  Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve conforme o exemplar do Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo de Lisboa, ed. por Luiz Fernando de Carvalho Dias. Vol. 3: Entre Tejo e Odiana. Lisboa: s.n., 
1965, p. 8. Pode ver-se ainda em “Foral manuelino: transcrição e artigos”, Forais de Silves: foral afonsino de 
1266; foral dos mouros forros de Silves; Tavira, Loulé e Santa Maria de Faro de 1269; foral manuelino de 1504. 
Silves: Câmara Municipal de Silves, 1993, p. 173. Em especial para Loulé: “Transcrição do foral de Loulé”, por 
Luís Filipe Oliveira, Maria de Fátima Botão e Teresa Rebelo da Silva, O foral de Loulé 1504 – D. Manuel, coord. 
por Manuel Pedro SERRA. Loulé: Câmara Municipal de Loulé, 2004, p. 67 e também O foral de Faro de 1504, 
apresentação e ed. por Luís Filipe OLIVEIRA, Faro: Câmara Municipal de Faro, 2017, p. 30.
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seguia, também ele, a dorso de animais de carga, até à vila. Uma distância que embora 
não sendo grande ainda era considerável e por certo encareceria algum tanto o preço.

O trigo proveniente de Mértola tinha, assim, uma excelente via de comunicação 
que o colocava com a facilidade e a rapidez possíveis na época, em qualquer ponto do 
Algarve. Já não assim tão facilmente o que provinha de Beja, dado o intransponível 
obstáculo representado pelo Pulo do Lobo, em pleno Guadiana, a montante 
de Mértola. E assim foi considerado por alguns investigadores. Porém, como 
documentadamente demonstrou Hermenegildo Fernandes, isso não obstava a que 
o trigo produzido nos termos de Beja e Serpa fugisse às lonjuras que representavam 
o seu transporte por terra até ao Algarve, ou mesmo até Mértola, a ser aí embarcado. 
Refere este investigador um documento de 1288, aliás há muito tempo publicado em 
obra de referência na historiografia portuguesa124, onde se mostram barcas e baixéis 
carregando em Serpa para descer o Guadiana. Naturalmente, na passagem do Pulo 
do Lobo era necessário descarregar as embarcações que até aí levavam os produtos 
– cereais ou quaisquer outros – a sua carga ultrapassar o escolho a dorso de animais, 
para voltar a ser carregada em outros barcos e neles seguir viagem125. Havia, é certo, 
que ultrapassar a Serra de Serpa, mas uma estrada que a cruzava126 mostrava bem que 
por ali era caminho habitual. E devia ter começado a ser seguido desde cedo para o 
transporte de cereais porque, dada a escassez cerealífera de que o Algarve sempre 
padeceu, e esgotadas as fontes, naturalmente muçulmanas, que o abasteciam antes 
da conquista portuguesa127 e que por esse mesmo facto deixaram de funcionar, desde 
logo se devem ter começado a organizar outros circuitos de abastecimento a que o 
Alentejo não podia ter ficado alheio128.

Dada a morosidade, a incomodidade e a carestia que representavam os 
transportes terrestres, valia a pena fazer-se deste modo o trajecto, ainda que a 
distância a percorrer não fosse demasiado longa.

O trigo que chegava ao Algarve provindo de outros lugares, nomeadamente do 
estrangeiro, era transportado por via marítima.

124  Descobrimentos portugueses, supl. ao vol. I, doc. 103, pp. 273-274.
125  FERNANDES, Hermenegildo Nuno Goinhas − Organização do espaço e sistema social no Alentejo 

medievo…, p. 92, nota 290.
126  MACIAS, Santiago − Mértola, último porto do Mediterrâneo…, vol. I, p. 97.
127  Seriam, por certo, o reino de Granada e o Magrebe os fornecedores preferenciais do Algarve 

muçulmano, mas talvez mais ainda o segundo, porque também Barcelona, Valência, Maiorca e outros 
lugares se abasteciam de cereais magrebinos, mostrando assim como eram estes os mais abundantes. Veja-se 
LÓPEZ PÉREZ, María Dolores − “La circulación de cereales en el Mediterrâneo Occidental bajomedieval: la 
producción magrebi”. In La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII), XIV 
Jornades d’estudis històrics locals, Palma, del 29 novembre al 2 de desembre de 1995. Palma de Maiorca: Institut 
d’Estudis Baleàrics , 1996, pp. 170 e seg.

128  Veja-se FERNANDES, Hermenegildo Nuno Goinhas − Organização do espaço e sistema social no 
Alentejo medievo…, p. 92. Aliás este autor diz mesmo que foi pelo pão que Beja se relacionou com o exterior 
(FERNANDES, Hermenegildo Nuno Goinhas − Organização do espaço e sistema social no Alentejo medievo…, 
p. 91).



ABASTECER A CIDADE NA EUROPA MEDIEVAL206

O Algarve apresentava excelentes condições para a navegação. Diz-nos Orlando 
Ribeiro que nos seus cento e sessenta quilómetros de costa, com nove cidades ou vilas 
portuárias e mais seis portos menores, o litoral algarvio se apresenta como o mais rico 
em estruturas portuárias de toda a extensa costa portuguesa129. E se assim é, agora ou 
na época, tão próxima de nós, a que aquele geógrafo se refere, com algumas das suas 
reentrâncias mais ou menos assoreadas como foi acontecendo em toda a costa, com 
barcos de grande calado e necessitando condições de aportagem tão mais exigentes 
do que as que pedia a navegação dos séculos XIV e XV, então, neste final da Idade 
Média, os locais a possibilitarem a atracagem de navios e respectivas carga e descarga 
deviam ser ainda mais numerosos. Além disso, várias das suas ribeiras lagunares 
tinham capacidade para receber embarcações de grande calado, permitindo assim 
algum contacto da navegação com o interior130.

Era o que acontecia com Loulé. Situada já um pouco para o interior, ao 
contrario dos demais núcleos urbanos de importância socioeconómica e demográfica 
semelhante à sua, beneficiava de alguma aproximação de embarcações marítimas que 
o estuário do Ludo lhe proporcionava131. Aliás a localização de Loulé era excelente: 
na região central do Algarve, não na costa mas próximo dela e estendendo até lá o 
seu alfoz, em contacto, por isso mesmo, com as rotas marítimas; cruzavam-se nela 
duas das mais importantes vias terrestres do Algarve, tanto na direcção Norte, para 
“Portugal”, como na direcção Leste-Oeste, a percorrer transversalmente a região. 
Por isso Maria Luísa Pinheiro Blot pôde dizer que Loulé se deve ter transformado, 
desde cedo, num centro de distribuição de bens132. Ora, não foi por mero acaso nem 
gratuitamente que D. Dinis criou aí a única feira algarvia133. É que, um centro de 
distribuição de bens é, antes de mais, um centro de captação de bens. Aquela feira era 
o reconhecimento de uma situação de facto134. E isso, em questões de abastecimento, 
tem toda a importância. Para mais, partilhando Loulé as mesmas águas de Faro, 

129  RIBEIRO, Orlando − Introduções geográficas à história de Portugal. Estudo crítico. Lisboa: Imprensa 
Nacional/Casa da Moeda, 1977, pp. 108-109. Veja-se também BLOT, Maria Luísa B. H. Pinheiro – Os portos 
na origem dos centros urbanos. Contributo para a arqueologia das cidades marítimas e flúvio-marítimas em 
Portugal. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, 2003, pp. 272-298.

130  SILVA, Gonçalo Melo da − “A coroa, as vilas e o mar: a rede urbana portuária do Algarve”. In 
COSTA, Adelaide Millán da; ANDRADE, Amélia Aguiar; TENTE, Catarina (eds.) − O papel das pequenas 
cidades na construção da Europa medieval. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais e Câmara Municipal de 
Castelo de Vide, 2017, p. 555.

131  Já para os nossos dias Orlando Ribeiro (Introduções geográficas à história de Portugal…, mapa IV, p. 
99) ainda mostra essa navegabilidade.

132  BLOT, Maria Luísa B. H. Pinheiro − Os portos na origem dos centros urbanos. Contributo para a 
arqueologia das cidades marítimas…, p. 285.

133  Veja-se RAU, Virgínia − Subsídios para o estudo das feiras medievais portuguesas. Lisboa: Bertrand, 
1943, mapa de entre as pp. 38 e 39 e p. 78.

134  Se as feiras medievais portuguesas nunca tiveram grande expressão foi em parte devido à situação 
periférica de Portugal em relação às rotas comerciais da época. Em cada região, à sua medida, era preciso 
escolher os lugares com maior centralidade para a implementação de uma feira.
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esta, um porto natural de importância135 era-lhe fácil aceder aos produtos que aí 
se descarregavam e talvez também escoar os seus próprios. Todavia não deixava de 
ter, em terras de sua jurisdição – sobretudo em Farrobilhas – estruturas adequadas 
às trocas que precisava fazer por via marítima136. Pelo menos em 1460 já existiam 
naquela povoação armazéns – lojas – para recolha das mercadorias que chegavam 
ou aguardavam embarque137. Tudo isto contribuía para, de algum modo, facilitar o 
abastecimento da vila, no caso aqui tratado o abastecimento trigueiro.

3. O Pão De Cada Dia.

Se o cereal produzido pela família consumidora ou a ela trazido como pagamento 
de rendas ou a outro qualquer título podia de imediato ser armazenado em celeiro 
próprio a aguardar o momento de utilização, o que provinha do exterior, antes de 
chegar às famílias ou aos profissionais que dele faziam o objecto dos seus negócios, 
precisava seguir outros trâmites. Descarregado e armazenado devia depois, à medida 
das necessidades do abastecimento, ser levado às fangas, o lugar próprio para a sua 
comercialização. Aí encontrar-se-ia com algum outro que os produtores locais 
quisessem vender.

As fangas estavam apensas à praça que Maria de Fátima Botão coloca fora das 
muralhas e onde às segundas-feiras se realizava o mercado semanal138. A ser assim 
localizar-se-iam perto da Porta de Portugal139, a Norte, uma vez que era essa a saída 
para “Portugal”.

Aí ou noutro lugar que as fangas se situassem, porque a sua localização não 
é ainda incontroversa140, o cereal, no acto da transacção devia ser correctamente 
medido, isto é, por medidas aferidas pelos padrões do concelho e devidamente 
inspeccionadas141 e sem lesar o comprador142.

135  BLOT, Maria Luísa B. H. Pinheiro − Os portos na origem dos centros urbanos. Contributo para a 
arqueologia das cidades marítimas…, p. 289. Veja-se também SILVA, Gonçalo Melo da − “A coroa, as vilas e 
o mar…”, p. 554.

136  Na opinião de João Cordeiro Pereira (“Organização e administração alfandegárias de Portugal no 
século XVI (1521-1557)”. In Portugal na era de Quinhentos. Estudos vários. Cascais: Patrimonia Historica, 
2003, p. 104), não obstante a proximidade de Faro, o porto de Farrobilhas devia ter conhecido uma intensa 
actividade. Veja-se também FONTES, João Luís Inglês − “A expansão medieval…”, p. 51.

137  PEREIRA, João Cordeiro − “Organização e administração alfandegárias de Portugal no século XVI 
(1521-1557)…”, p. 103.

138  BOTÃO, Maria de Fátima − A construção de uma identidade urbana…, pp. 56, 253.
139  ALMEIDA, Cristóvão de − Da vila ao termo…, p. 23. Este investigador distingue dois pontos de 

venda: a praça, cuja localização levanta ainda dúvidas sobre se seria dentro ou fora das muralhas e o local do 
mercado, este já fora da cerca.

140  Veja-se a planta de Loulé em BOTÃO, Maria de Fátima − A construção de uma identidade urbana…, 
pp. 453.

141  Ordenações Afonsinas…, liv. I, tít. XXVIII, §§ 4, 11, pp. 181, 184. Mas este era um cuidado que as 
edilidades não descuravam.

142  No acto de vender era muito fácil introduzir a fraude. Veja-se, sobre este assunto, GONÇALVES, 
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Para este como para todo o outro trigo, o destino primeiro era o moinho, isto 
é, a farinação.

Em todo o Algarve funcionavam moinhos de água doce e salgada, os primeiros 
edificados em cursos de água secundários ou terciários e movidos pela corrente; os 
segundos nos numerosos canais que recortam a costa e accionados pelo movimento 
das marés. Dada a localização geográfica e mesmo topográfica do Algarve e a secura 
climática que lhe é própria, boa parte daqueles veios de água secavam parcial ou 
mesmo totalmente durante o Verão, pelo que as moendas a eles ligadas trabalhavam 
apenas durante o Inverno, ao passo que as segundas, azenhas movidas pelas marés, 
funcionavam durante todo o ano. Por isso estas seriam mais numerosas143; por isso 
o monarca as reservou para si144. Concretamente em Loulé o rei chamou a si as 
moendas do reguengo da Quarteira e das salinas da vila145.

Para lá destes engenhos havia em Loulé muitas mós manuais146 que, como é 
óbvio, produziriam bastante menos farinha do que os engenhos moageiros e o 
trabalho resultava mais caro, mas cujo produto final seria de melhor qualidade147.

Embora na vila se estabelecesse, tanto para quem trabalhava com engenhos 
moageiros como para quem funcionava com mós manuais um pagamento em 
numerário – embora em moeda diferente, talvez a indiciar épocas também diferentes 
de fixação dos preços – pagamento fixado em vinte soldos e em três reais por alqueire 
de cereal, respectivamente148, nos forais, também nos manuelinos e como geralmente 
acontecia na prática, os ganhos do moleiro eram fixados em espécie e correspondiam 
a um alqueire por cada catorze que fossem moídos149, isto é, a um lucro de pouco 
mais de 7%, semelhante ao que era praticado em outras cidades portuguesas como, 
por exemplo, Évora150. Não me foi possível saber se a moedura saída das mós manuais 
era efectivamente onerada naqueles três reais por alqueire, ou o seria também em 

Iria − “Defesa do consumidor na cidade medieval: os produtos alimentares (Lisboa – séculos XIV-XV)”. In Um 
olhar sobre a cidade medieval. Cascais: Patrimonia Historica, 1996, pp. 107-110.

143  SILVA, Teresa Rebelo da − “Azenhas e moinhos no Algarve: segunda metade do século XIII e século 
XIV”. Arqueologia Medieval  6 (1999), pp. 213-223.

144  Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve..., Vol. 5: Entre Tejo e Odiana, pp. 19-20; SILVA, 
Teresa Rebelo da − “Azenhas e moinhos no Algarve: segunda metade do século XIII e século XIV...”, p. 213; 
SILVA, Teresa Rebelo da − Os recursos alimentares no Algarve Oriental…, p. 37; MAGALHÃES, Joaquim 
Antero Romero de − Para o estudo do Algarve económico…, p. 61.

145  SILVA, Teresa Rebelo da − “Azenhas e moinhos no Algarve: segunda metade do século XIII e século 
XIV…”, p. 215.

146  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV, p. 133.
147  MALTEZ, Maria Teresa Nesbitt Rebelo da Silva − Os recursos alimentares no Algarve oriental…, 

p. 37. Veja-se também GONÇALVES, Iria − “A propósito do pão da cidade…”, p. 63, onde se citam para esta 
época os casos de Lisboa e Évora, em tudo condizentes com o de Loulé. Veja-se ainda, neste último texto, a 
nota 90.

148  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., p. 133.
149  Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve…, Vol. 5: Entre Tejo e Odiana, pp. 19-20; 

“Transcrição do foral de Loulé…”, p. 44.
150  GONÇALVES, Iria − “A propósito do pão da cidade…”, p. 63,
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espécie e de que modo.
Obtida a farinha a fase seguinte era a confecção da massa. Esta podia ser da 

responsabilidade de padeiras profissionais, e neste final da Idade Média todas as 
cidades e vilas tinham ao seu serviço um grupo mais ou menos numeroso de mulheres 
que anualmente se comprometiam, perante os órgãos directivos da localidade, a 
confeccionar o pão necessário às famílias que o quisessem adquirir por compra. Era 
este um trabalho muito regulamentado por posturas locais e pela lei geral e muito 
controlado pelos almotacés151, de modo a garantir que o consumidor não fosse lesado 
nas suas compras. As padeiras e os demais agentes deste tipo de comércio, após o 
seu compromisso de trabalho deviam começar a exercer a profissão no início do ano 
económico, que principiava em diferentes datas, mas que em Loulé tinha início no 
primeiro dia de Abril152, e a partir daí tornavam-se “obrigadas” ou “cadimas”, como a 
documentação se lhes refere, até igual dia do ano seguinte153.

Aparentemente, em finais do século XV o concelho só teria uma padeira 
“obrigada” – a documentação refere-se-lho no singular e di-la, ao mesmo tempo, 
vendedeira de legumes154 – mas outras padeiras, talvez não “obrigadas”, exerciam 
também a profissão, expondo os seus pães talvez no mesmo alpendre em que aquela 
primeira trabalhava, talvez pela vila155. Tinham o seu lucro estipulado pela vereação: 
um real por cada vinte, isto é, 5% do valor das vendas e quando a padeira do concelho 
começou a cobrar para si um real por cada quinze, quer dizer, 6,66%, a edilidade 
interveio para repor a antiga prática156.

Não sabemos como era este pão que se vendia em Loulé, como, aliás, também 
pouco sabemos relativamente a outras cidades. No entanto aqui, nesta vila, para lá 
do pão controlado pelos almotacés e nem todo, por certo, de primeira qualidade, 
destinado ao comum da população, em inícios do século XV exercia uma padeira, 
mulher “rica e honrada” que fora, mas perdera os seus bens, e a quem os órgãos locais 
de gestão deram a incumbência de confeccionar um “pam bramco stremado”, à base de 

151  GONÇALVES, Iria − “A propósito do pão da cidade…”, pp. 64-65.
152  GONÇALVES, Iria − “Despesas da câmara municipal de Loulé em meados do século XV”. In Um 

olhar sobre a cidade medieval. Cascais: Patrimonia Historica, 1996, pp. 192. Loulé não escolhera, para este 
efeito, a data, ao menos entre nós, a mais habitual: 24 de Junho, dia da festa de S. João Baptista.

153  Como também determinavam as leis gerais do reino: Ordenações del-rei D. Duarte, ed. por Martim 
de Albuquerque e Eduardo Borges Nunes. Lisboa, 1988, pp. 366-367; Ordenações Afonsinas…, liv. I, tít. 
XXVIII, § 3, p. 181.

154  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV, p. 200. Era manifestamente pouco para uma vila como 
Loulé, não obstante haver aí outras padeiras não comprometidas a apresentar quotidianamente, pão para 
venda. É certo que em 1538 ainda só trabalhavam em Loulé quatro destas padeiras (MAGALHÃES, Joaquim 
Antero Romero de − Para o estudo do Algarve económico…, p. 64) mas em inícios do século XV Montemor-o-
Novo tinha já ao seu serviço um grupo de dez padeiras profissionais (FONSECA, Jorge − Montemor-o-Novo 
no século XV. Montemor-o-Novo: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, 1998, pp. 43-44). Isto, para não 
falar em cidades mais importantes.

155  ACTAS de vereação de Loulé. Século XVI.1522-1527, pp. 111, 113.
156  ACTAS de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV..., p. 200. O mesmo acontecia em outras cidades: 

GONÇALVES, Iria − “A propósito do pão da cidade…”, p. 71.
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trigo bem moído157. Esse pão seria amassado com farinha peneirada no mínimo duas 
vezes, eventualmente três, por peneiras de malha cada vez mais apertada, de modo a 
que só um pó bem fino e branco quedasse após a última peneiração. A moedura saída 
do moinho – neste caso, por certo, de mó manual – ficara drasticamente reduzida, 
mas o pão que com ela se elaborava era branco, fofo, macio158. Em resumo: “bramco 
stremado”, como ficara estabelecido.

Resultava muito caro este pão e só as famílias mais abonadas podiam dar-se 
ao prazer de o saborear quotidianamente. Neste caso ficou dito que ele se destinava 
aos estrangeiros e homens “honrados” e a padeira em causa não ficava sujeita 
aos constrangimentos que pesavam sobre as demais. Podia fixar o seu preço sem 
qualquer impedimento, a não ser aquele que ditava o jogo da oferta e da procura, que 
neste caso nem funcionaria tão apertadamente como em circunstâncias normais: por 
um lado, não havia concorrência, por outro, como o produto se destinava apenas aos 
mais ricos, talvez o preço não fosse um sério obstáculo à sua aquisição.

Para lá destas padeiras, algumas donas de casa, quando coziam a fornada de 
pão familiar separavam dela algumas unidades que vendiam na vila. Em regra esse 
pão também não se encontrava sujeito a constrangimentos de ordem legal, tanto 
no que se refere ao peso como ao preço. Em Loulé acontecia isso mesmo. Podemos 
ficar a saber, embora a partir de informação proveniente já do século XVI, que uma 
mulher pobre – mas por certo não seria a única – quando tinha um alqueire de 
farinha amassava-o e vendia o pão pela vila, mandando também algum ao alpendre 
– o habitual posto de venda – como, aliás, os governantes queriam159.

Não obstante a indispensabilidade desse pão, assim posto quotidianamente à 
venda para o correcto abastecimento da população urbana, nestes finais da Idade 
Média, muitas famílias citadinas confeccionavam, elas próprias, o seu pão, e talvez 
aqui, em Loulé, fosse mesmo a maioria das famílias, se não sempre, pelo menos 
várias vezes. O que acontecia em todos os núcleos urbanos. Com efeito, sempre que 
é possível ter acesso ao recheio das casas medievais, raramente faltam pelo menos 
alguns dos apetrechos necessários ao fabrico do pão160 e o mesmo acontecia nesta 
vila. É certo que quando conhecemos o mobiliário de algumas casas louletanas, 
raramente encontramos referenciadas peneiras ou masseiras, mas a existência, 

157  Actas citadas na nota anterior, pp. 192-193.
158  Já por diversas vezes me referi a este pão medieval de primeira qualidade. Veja-se sobretudo À mesa 

nas terras de Alcobaça…, pp. 135-136. 
159  ACTAS de vereação de Loulé. Século XVI. 1522-1527, p. 111.
160  VINYOLES I VIDAL, Teresa-Maria − La vida quotidiana a Barcelona vers 1400. Barcelona: R. 

Dalmau, 1985, p. 48; NADA PATRONE, Anna Maria − Il cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla 
storia qualitativa dell’ alimentazione. L’Arga Pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo. Turim: Centro 
Studi Piemontesi, 1989, p. 99; STOUFF, Louis − La table provençale. Boire et manger en Provence à la fin du 
Moyen Âge. Avinhão: Editions A. Barthélemy, 1996, p. 12 e vários outros autores mais.
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em quase todas as moradas, de tábuas ou tabuleiros de levar pão ao forno161, bem 
documenta a sua confecção caseira. Se outros artefactos indispensáveis para o efeito 
podiam não ser encontrados na maior parte das casas, seriam, por certo, substituídos 
por outros: a masseira por um alguidar ou bacia grande, que esses existiam sempre; 
a peneira por empréstimo junto de uma vizinha. É sabido que as casas medievais 
da gente comum raramente eram auto-suficientes e que o intercâmbio de artefactos 
domésticos se tornava bastante frequente. Situação que não se esgotou na Idade 
Média e se prolongou a épocas bastante posteriores.

Se pouco se sabe sobre as massas confeccionadas pelas padeiras profissionais, 
menos ainda se conhece sobre aquelas que as donas de casa preparavam para a 
família. No entanto, dentro destas haveria uma grande variedade e elas seriam mais 
ou menos finas e brancas, mais ou menos bem elaboradas, de acordo, por um lado, 
com a mestria de quem as amassava, por outro, com as possibilidades económicas 
das famílias, e do desgaste que elas podiam suportar na moedura trazida do moinho, 
quer dizer, da taxa de extracção de farinha. Se queriam e podiam consumir um 
“pão branco”, como todos na altura gostavam de saborear, a peneiração, feita com 
peneiras de malha mais fina, gerava muitos desperdícios; se, pelo contrário, tinham 
que contentar-se com um pão mais rústico, menos branco e macio, então usavam 
peneira de malha mais larga, a farinha daí resultante seria menos branca e fina, mas 
em maior quantidade. O cereal que a família levara ao moinho rendia, por isso, 
bastante mais162.

Embora confeccionados à base do mesmo trigo, os pães domésticos podiam, 
assim, apresentar-se muito diferentes. Consoante as possibilidades económicas 
das famílias, é certo, mas também, para o comum da população, gente pouco ou 
apenas medianamente abonada, consoante a época do ano que se ia atravessando. 
Como atrás ficou lembrado, o cereal encarecia nos mercados à medida que o mês das 
ceifas ia ficando mais distanciado, por um lado, porque o trigo escasseava sempre 
antes das novas colheitas e, por outro, porque cada vez maior número de famílias ia 
esgotando as suas reservas e precisava abastecer-se por compra. Então, em muitas 
casas, era  preciso poupar. E foi este mais um dos fenómenos que se prolongou no 
tempo até quase aos nossos dias. Mas no que se refere à qualidade do pão caseiro, 
as circunstâncias podiam proporcionar uma diferenciação de sentido oposto, isto 
é, no sentido de um produto melhorado em função de certos dias diferentes – festa 
religiosa ou mesmo familiar, por exemplo – em que convinha apresentar um pão 

161  Fundo dos órfãos de Loulé. Séculos XV e XVI, ed. org. por Maria de Fátima Machado. Loulé: Câmara 
Municipal de Loulé, 2016, passim; MACHADO, Maria de Fátima − “Os órfãos de Loulé e a gestão do seu 
património nos séculos XV e XVI”. Al’-Ulyā 17 (2017), p. 57.

162  Já por mais de uma vez me referi a este assunto. Podem ver-se: GONÇALVES, Iria − “A propósito do 
pão da cidade…”, pp. 66-67; GONÇALVES, Iria − À mesa nas terras de Alcobaça…, pp. 135-136 e abonações 
que num caso e noutro foram apresentadas.
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mais cuidado.
As diferenças podiam ser, na verdade, muito grandes.
Mas todo o pão, de qualidade apurada ou muito rústico, precisava passar pelo 

forno. Se as mãos que amassavam eram, na Idade Média, quase sempre femininas163, 
também no forno o pão continuava a ser manipulado por mãos femininas: as da 
forneira. Mulher que trabalhava em forno de propriedade régia, uma vez que o 
monarca se reservara, tanto em Silves como na generalidade das vilas algarvias, com 
pequenas excepções, todos estes instrumentos de produção164.

Em Loulé assim era, tanto na vila como nas aldeias do termo ninguém podia 
construir forno nem fornalha para cozer pão, salvo em quintas ou casais isolados 
onde não houvesse fornos régios e exclusivamente para consumo próprio165.

Deste modo todos os louletanos precisavam recorrer à forneira e pagar o 
respectivo trabalho. Esse trabalho era, como na generalidade dos casos, satisfeito 
em géneros: um pão por um determinado grupo de unidades que se levara cozer, 
número variável de lugar para lugar. Era a chamada poia que também em regra devia 
ser um pouco maior do que os outros pães166, costume que, mais uma vez, chegou 
quase aos nossos dias em muitas aldeias portuguesas.

Em Loulé o pagamento à forneira ficou indicado nos chamados forais 
manuelinos: um pão por cada grupo de vinte e cinco167. Isto é, 4% da fornada ou 
apenas ligeiramente mais, caso a poia devesse ser um pouco maior, o que não 
encontrei expresso168.

Se os ganhos atribuídos a todos estes profissionais eram bastante reduzidos 
– embora, como atrás ficou lembrado tidos como “aguisados” pelos homens bons 
do concelho que faziam, neste como em tantos outros assuntos, a lei local – os que 
tocavam às forneiras eram os mais diminutos.

163  É interessante verificar que quando se trata de profissões relacionadas com o trabalho doméstico 
a documentação emprega sempre, ou quase sempre, os vocábulos no feminino e o caso das padeiras é, a este 
respeito, paradigmático. E Loulé não era excepção. Basta folhear os livros de vereação e isso fica bem claro.

164  Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve..., Vol. 5: Entre Tejo e Odiana, p. 19.
165  “Transcrição do foral de Loulé…”, pp. 102-103.
166  GONÇALVES, Iria − “A propósito do pão da cidade…”, p. 89.
167  Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve…, Vol. 5: Entre Tejo e Odiana, pp. 19-20; 

“Transcrição do foral de Loulé…”, p. 103.
168  Estes ganhos podiam variar de uma para outra povoação e até numa mesma vila podiam vigorar 

tabelas diferentes. Em trabalho anteriormente realizado encontrei, para diversas povoações portuguesas, um 
leque a variar entre os 4% e os 8,3% (GONÇALVES, Iria − “A propósito do pão da cidade…”, p. 70).
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