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Apresentação

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

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

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

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

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

António Pita
Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vide



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

 de um livro e de um tema

Amélia Aguiar Andrade1

Gonçalo Melo da Silva2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*         *
*

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

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

O Paço régio da Alcáçova de Lisboa foi uma das principais habitações régias 
medievais da cidade cabeça do reino. Tendo por base o caderno onde se 
registam as despesas com obras realizadas no Paço da Alcáçova de Lisboa entre 
1507-1513, quando se altera a estrutura e dinâmica do edifício, procuramos, 
atendendo às informações que o documento nos fornece, demonstrar as 
origens dos materiais que foram utilizados, e cuja proveniência é, antes de 
mais, um testemunho da importância que as vias fluviais tinham para o acesso e 
abastecimento da cidade de Lisboa. O presente estudo irá incidir nos resultados 
de uma dissertação de mestrado, apoiada financeiramente pela bolsa de mérito 
IEM/EGEAC.
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Construction Supplies for the Historical Palace of Alcáçova:
Royal Intervention in a Lisbon Residence (1507-1513)

Abstract

The Royal Palace of Alcáçova in Lisbon was one of the main medieval royal 
houses of the head of the kingdom. Based on a notebook where were written all 
the expenses with construction works carried out in the Palace between the years 
1507-1513, when the structure and dynamics of the building were modified, we 
seek, in light of the information provided by the document, to demonstrate the 
origins of the materials used, without neglecting the fact that their provenance 
is, above all, a testimony of the importance of the waterways to supply the city 
of Lisbon. The present study will focus on the results of a master’s dissertation 
supported financially by the IEM / EGEAC Merit Scholarship.

Keywords

Lisbon; Provisions; Royal construction works; Royal Palace of Alcáçova; 
Construction materials. 

Introdução.

A cidade medieval de Lisboa, herdeira da tradição mediterrânica e islâmica, dispunha 
de condições naturais ímpares, favoráveis à navegação e contactos comerciais. O 
porto natural de que fruía, abrigado e de grande amplitude, fazia com que a cidade 
vivesse numa estreita relação com o rio Tejo. Tal geografia facilitava os contactos 
com o hinterland, rico de capacidade agrícola e de matérias-primas necessárias às 
actividades artesanais da urbe. Viabilizava ainda uma ligação próxima com a margem 
sul do rio Tejo, de onde provinham as madeiras de pinheiro e carvalho, cal e telhas. 
Por outro lado, as condições de navegabilidade do Tejo facilitavam os contactos com 
o estrangeiro, o que permitia suprir certas necessidades de materiais como madeiras, 
chumbos, entre outras.2. 

É atendendo a este panorama que, partindo do registo de despesas com obras 

2  ANDRADE, Amélia Aguiar – “La dimensión urbana de un espacio atlántico: Lisboa”. In LADERO 
QUESADA, Miguel Ángel (coord.) – Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el occidente europeo (siglos 
XI-XV). Actas de la XXXIII Semana de Estudios Medievales, Estella, 17 a 21 de julio de 2006. Navarra: Gobierno 
de Navarra, 2007, pp. 347-376. 
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régias efectuadas durante o reinado de D. Manuel I (1495-1521), procuraremos 
desenvolver e perceber como se processava o abastecimento de materiais para as 
empreitadas régias e, por consequência, como se fazia o aprovisionamento de bens 
na cidade de Lisboa nos finais da Idade Média. 

1. Obras num Paço.

A praxis dos monarcas se deslocarem dentro do reino de Portugal ditou a necessidade 
de se construírem e adaptarem espaços habitacionais com capacidade de acolher o rei 
e o seu séquito. Inserido numa rede de paços régios que percorria todo o reino3, o Paço 
da Alcáçova de Lisboa foi uma dessas residências régias. Habitado provavelmente 
desde o reinado de D. Afonso III (1248-1279), manteve funções como paço régio 
pelo menos até ao reinado de D. Manuel I, quando, a partir de 1507, o monarca dá 
preferência ao Paço da Ribeira, que mandara construir na zona ribeirinha da cidade 
como afirmação do seu poder marítimo.  

Tendo servido de forma continuada de residência régia preferencial na 
cidade, o Paço da Alcáçova foi alvo de intervenções periódicas com as quais se 
procurava conservar o espaço e incrementar o luxo e comodidade dos aposentos. A 
documentação e crónicas são um precioso testemunho dessas preocupações4. Para 
o reinado de D. Manuel conseguimos identificar, pelo menos, quatro períodos de 
intervenção distintos, nomeadamente entre 1499-1502, em 1504, entre 1507-1513 
e por fim entre 1513-1520. As duas últimas intervenções tiveram lugar quando o 
soberano já tinha passado a habitar na Ribeira de Lisboa, pelo que assumiam a 
finalidade de adaptar e recuperar o edifício para albergar residentes que o Paço régio 
da Ribeira não tinha capacidade de acomodar5. 

Destas intervenções, as empreitadas de 1507-1513 são as mais bem 
documentadas, em virtude de um códice manuscrito que se conservou no Arquivo 
da Torre do Tombo, onde se fez o assento das despesas com obras realizadas no Paço 
da Alcáçova, sob supervisão do almoxarife das obras Gonçalo Carvalho6. O registo, 
materialmente da responsabilidade do escrivão das obras, João do Porto, divide-
se em três partes distintas: em primeiro lugar fez-se o assento da contratação dos 

3  GOMES, Rita Costa – “Monarquias e território: residências reais portuguesas, séculos XIV a XVI”. In 
SABATIER, Gerárd; GOMES, Rita Costa (coords.) – Lugares do poder. Lisboa: FCG/Acarte, 1998, pp. 84-105. 

4  MARTINS, Diana – O Paço da Alcáçova de Lisboa: uma intervenção Manuelina. Vol. I. Lisboa: 
Universidade Nova de Lisboa, 2017. Dissertação de Mestrado, pp. 30-37.

5  Partindo das conclusões de Nuno Senos, foi também demonstrado que o Paço da Alcáçova, a partir 
do ano de 1507, servia de dependência complementar aos Paços ribeirinhos. Vide SENOS, Nuno – O Paço da 
Ribeira: 1501-1581, Lisboa: Editorial Notícias, 2002, p. 82; MARTINS, Diana – O Paço da Alcáçova de Lisboa: 
uma intervenção ... pp. 39-41.

6  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513. Pode igualmente consultar-se a sua transcrição em: Diana MARTINS, O 
Paço da Alcáçova de Lisboa: uma intervenção..., vol. II.
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artífices7, seguido do registo das despesas materiais8 e, por fim, o fecho de contas e da 
informação da distribuição das sobras por outras empreitadas9.

  

  

Pelo que se pode observar no Gráfico A: Percentagem de gastos com materiais, 
nestas obras houve um grande investimento em madeiras (33%) e cal (31%), 
produtos de maior encargo financeiro, que serviram tanto para construção de novas 
dependências, como a Casa das Estrebarias, como para manutenção e melhoramento 
dos espaços já existentes10. Podemos ainda observar grandes aquisições de telha (15%) 
e de pedra de alvenaria (15%), utilizados na preservação dos alicerces e melhoria do 
isolamento do complexo edificado.  

Além destas finalidades, pelo registo de obras observamos que alguns dos gastos 

7  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 7-39v.

8  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 90-194.

9  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl.194v-199v.

10  De modo a ter percepção da real envergadura da obra consulte-se: MARTINS, Diana – O Paço da 
Alcáçova de Lisboa: uma intervenção..., vol. I, em especial o Anexo 4: Distribuição espacial das intervenções 
realizadas no Paço da Alcáçova (1507-1513).
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Gráfico A – Percentagem de gastos com materiais. Vide MARTINS, Diana – O Paço da Alcáçova
de Lisboa: uma intervenção manuelina, vol. 1, p. 124, Gráfico D.
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operados resultavam da necessidade de desenvolver e construir ferramentas (2%) 
que permitissem o trabalho dos artífices. Entre o registo observa-se, por exemplo, 
a compra de materiais para fabricar andaimes (cordas de esparto e madeira11), 
necessários na realização das paredes da Sala Grande da Estrebaria. Pelo livro de 
despesas verifica-se igualmente que alguns destes materiais eram transformados na 
obra, como se observa pela compra de um fogareiro e de carvão, usados no estaleiro 
de obras para derreter, e posteriormente, transformar o chumbo12, ou ainda, pela 
aquisição de utensílios para a transformação da cal, como cirandas13, potes de barro, 
água, tinteiro e pincel, os quais permitiam a mistura e aplicação da cal na parede ou 
outra zona que se pretendesse caiar14.

Sem embargo das informações serem, em certos casos, sumárias, este assento 
de despesa confere-nos dados bastante interessantes relativamente à origem dos 
materiais utilizados nestas obras régias e, consequentemente, importantes indicações 
sobre a forma como se processava o abastecimento da cidade de Lisboa. 

 
2. Formas de aquisição de materiais para a obra.

Quanto ao abastecimento propriamente dito, o documento permite-nos perceber 
que existiram três formas de aquisição: a saber, comprados quando necessário, 
resultantes de excedentes de outras obras em que não tinham sido aplicados, ou por 
reaproveitamento. 

Considerando a informação presente no livro de despesas, os materiais 
eram preferencialmente comprados quando necessários nas obras, uma medida 
que permitia um melhor controlo dos gastos operados. Porém, há excepções. 
Contemplam-se compras sucessivas do mesmo material, que parecem justificar-se 
pela oportunidade de aquisições a melhores preços, denotando não apenas uma 
atenção aos gastos operados no decurso da obra, mas também uma preocupação a 
longo prazo. Tal se observa em compras sucessivas de pontões de marca grande, a 
que mais tarde aludiremos com maior detalhe15.

Uma outra situação, mais rara mas que também se regista no caderno, é a 
utilização de excedentes de outras obras, contemporâneas destas. Esta atitude 
permitia a redução dos gastos e dos desperdícios, rentabilizando as sobras de peças 

11   Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl.92v e 183v.

12  Serviu para fabricar os gatos e grades de ferro para a Torre de São Pedro. MARTINS, Diana – O Paço 
da Alcáçova de Lisboa: uma intervenção..., vol. I, p. 76. 

13  A ciranda é uma peneira grossa usada para crivar areia destinada a entrar na composição da 
argamassa. 

14  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl.182-184v.

15  MARTINS, Diana – O Paço da Alcáçova de Lisboa: uma intervenção..., vol. I, p. 59. 
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que tinham sido compradas para outras empreitadas régias. É o caso do excedente 
de tabuado castanho16 e da cal terçada17, proveniente das obras da Casa da Pólvora18 
(1505-1507), das quais apenas se preservou uma carta de quitação19. 

Por fim, conserva-se ainda informação sobre a reciclagem de materiais em obra, 
nomeadamente pelo reaproveitamento de matérias-primas resultantes da destruição 
ou ruína de um edifício20. No documento contempla-se apenas um destes casos, 
quando, em 1512, após o desabar de casas próximas da Costa do Castelo, a pedra de 
alvenaria destas fora recolhida e reutilizada para a construção das mesmas casas21. 

Pelos exemplos acima mencionados conseguimos perceber uma continuada 
preocupação com os gastos, um aspecto evidenciado pelo levantamento que 
inicialmente se fez de todo o material que se encontrava no armazém ao início da 
obra, possivelmente sobras de empreitadas anteriormente realizadas no Paço e que 
estavam disponíveis para ser utilizadas (como madeiras e azulejos)22. Apreendem-se 
assim os cuidados de planeamento, gestão de materiais e de controlo de gastos que 
estiveram subjacentes a esta empreitada régia.

3. Proveniência e abastecimento da cidade.

Diferenciados os vários tipos de aquisição, passamos a distinguir, quando possível, 
a proveniência dos materiais, estabelecendo os que eram de produção local, os que 
eram importados do termo ou de outras partes do reino e os que eram, possivelmente, 

16  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 90v.

17  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 155v.

18  Tal como evidenciado por Hélder Carita e Paulo Pereira, durante o reinado de D. Manuel, pelo 
crescimento da zona ribeirinha e a “progressiva terciarização” da cidade, tornou-se necessário que, a par 
da construção de estruturas de apoio ao dinamismo económico e controlo financeiro, se erguessem outras 
infra-estruturas de apoio, como a Casa da Pólvora, que pudessem dar resposta às preocupações de segurança 
e proteção das embarcações que transportavam os bens comerciais. Vide CARITA, Hélder – “Da “Ribeira” 
ao Terreiro do Paço: génese e formação de um modelo urbano”. In FARIA, Miguel Figueira de (coord.) – 
Do Terreiro do Paço à Praça do Comércio: História de um espaço urbano. Lisboa: Universidade Autónoma 
de Lisboa/ Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2012, pp. 13-32; cf. PEREIRA, Paulo – “Lisboa Manuelina: 
Problemas de Conceito”. Revista de História da Arte 2 (2006), pp. 43-55.

19  Vide “Cartas de Quitação del Rei Dom Manuel”, Ed. Anselmo Braamcamp Freire, In Archivo 
Histórico Portuguez V (1904-11), pp. 472-473, nº 572. Segundo Vieira da Silva, pouco se sabe sobre como era 
originalmente esta dependência de produção da pólvora: “Apenas consta que alguns dos armazéns ou oficinas 
eram abobadadas e outras cobertas com telhado ordinário”. SILVA, Augusto Vieira da – A cerca fernandina de 
Lisboa. 2ª edição, vol. II, Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1987, p. 93. 

20  Esta situação era recorrente, como tem vindo a ser demonstrado pela historiografia internacional. 
Vide BERNARDI, Philippe; ESPOSITO, Daniela – “For an History of Deconstruction”. In CARVAIS, Robert 
(coord.) – Nuts and Bolts of Construction History. Culture, Technology and Society. Vol. II. Paris: Picard, 2012, 
p. 454.

21  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 116. 

22  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 90 e 191v.
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oriundos de outras geografias e chegavam a Lisboa pela navegação do Atlântico. 

3.1 Produção local.

Embora certas matérias-primas tivessem que ser importadas do termo ou de fora do 
reino, as actividades artesanais na cidade de Lisboa estavam bastante desenvolvidas, 
como aliás nos dão conta as posturas municipais. Por meio destas é, por exemplo, 
possível ter conhecimento de regulamentos, legislação e práticas do trabalho 
artesanal, ao mesmo tempo que se obtém informações precisas sobre os locais onde 
se realizavam essas actividades23. É o que acontece no caso da cal.

 Através de uma postura de 1499 sabemos que existiam dois fornos de cal na 
cidade de Lisboa, um junto da porta de Cata-que-Farás e outro junto da Porta da 
Cruz24, sendo que era deste último que provinha a cal de pedra que foi empregue nas 
obras do Paço. 

Utilizadas para reboco e caiação de paredes de dependências de prestígio25, no 
manuscrito aponta-se a aquisição de 4 cargas directamente ao caieiro, João Peres, 
pelo custo de 100 reais cada26. Estas cargas eram posteriormente transportadas 
para o Paço, com recurso a ribeirinhos (moços cuja função usual era efectuarem 
transportes desde e para a Ribeira) que se encarregavam do seu transporte até ao 
estaleiro27.

Antes de avançarmos importa perceber que os ribeirinhos assumiam um papel 
bastante relevante no abastecimento da cidade. Eram um garante da distribuição 
dos produtos que chegavam pela via marítima à Ribeira de Lisboa, ou que estavam 
depositados nos armazéns ribeirinhos da cidade, até ao seu local de destino28. Além 
disso, consoante a necessidade, também podiam assumir outras funções. Sabemos 
que durante as obras realizadas no Paço da Alcáçova, entre 1507-1513, também 
tinham acautelado o transporte terrestre de telha e tijolo do termo até ao estaleiro de 
obras, como mencionaremos adiante, ou ainda para retirar, com o auxílio de bestas, 

23  Este trabalho de levantamento exaustivo, bem como de estudo das práticas e técnicas vigentes no 
reino durante a Idade Média, é um dos objectivos do projecto MEDCRAFTS: Crafts regulation in Portugal in 
the Late Middle Ages (14th-15th centuries) [PTDC/HAR-HIS/031427/2017].

24  Livro das Posturas Antigas. Ed. Maria Teresa Campos Rodrigues, Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa, 1974, p. 233.

25  Regista-se a utilização para caiar as paredes da capela, provavelmente a de São Miguel e os Aposentos 
da Excelente Senhora, localizados no Castelo de S. Jorge. MARTINS, Diana – O Paço da Alcáçova de Lisboa: 
uma intervenção..., vol. I, p. 71.

26  O registo desta compra data de 25 de agosto de 1511. Vide Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 
580 - Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 185. 

27  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl.185.

28  Ao longo do presente artigo, e recorrendo a diversos exemplos, ficaram demonstradas várias 
situações em que o seu papel se revelou determinante para o abastecimento da cidade e particularmente destas 
empreitadas.
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um monte de caliça do terreiro em frente às cozinhas do Paço29.  
Um outro material de produção local eram as ferragens. Embora a matéria-

prima com que era produzido fosse, possivelmente, resultado da importação do 
exterior30, a sua transformação e finalização era feita directamente pelos artífices 
lisboetas nas suas respectivas oficinas. Os produtos importados também podiam 
estar semiacabados, ou seja, em folha, como se observa em produtos originários da 
Biscaia, Flandres e Inglaterra31. Isto justificava a variação de preçários que podia tanto 
estar dependente da origem do material como do trabalho aplicado aos materiais 
férreos.

No documento faz-se menção a uma grande diversidade de ferragens. A 
informação disponível permite garantir a utilização de dois tipos: as ferragens de 
segurança (como fechaduras, cadeados, chaves, armelas, aros, etc.) e as ferragens de 
fixação, como os pregos.

No primeiro caso, registou-se a compra de sistemas de tranque (como cadeados, 
aldrabas, ferrolhos com fechaduras e chaves) fornecidos tanto por ferreiros como por 
serralheiros residentes na cidade, geralmente nas proximidades da zona ribeirinha, 
como foi o caso do serralheiro Antão Fernandes, morador na Rua Nova d’el Rei, a 
quem foram compradas chaves para a Torre do Tombo32. 

Como acima assinalamos, os preços destas ferragens podiam variar consoante 
os materiais, o trabalho e a origem dos mesmos. Assim se evidencia em duas compras 
ao Mestre Garcia, um serralheiro, morador na Rua das Esteiras. A primeira delas 
é respeitante a 4 ferrolhos pretos com fechaduras e chaves, com um valor de 100 
reais por unidade33. A segunda é referente à compra de 4 ferrolhos com fechaduras e 
chaves estanhadas, cujo valor unitário era de 125 reais34. Observa-se que os produtos 
estanhados eram 25% mais caro do que as fechaduras sem esse revestimento, também 
designado de folha da Flandres, que conferia maior resistência aos materiais férreos35.

Um outro grupo de ferragens corresponde às ferragens de fixação, de 
entre as quais se destacam, claramente, os pregos. O registo em análise alude 

29  Cf. MARTINS, Diana – O Paço da Alcáçova de Lisboa: uma intervenção..., vol. I, p. 54.
30  Segundo dados recolhidos por António dos Santos Pereira, só entre os anos de 1509 e 1514, 

foram importadas 21 toneladas de ferro. Vide PEREIRA, António dos Santos – “A metalurgia em finais de 
Quatrocentos e primórdios de quinhentos”. In Actas do Congresso Internacional Bartolomeu Dias e a sua 
Época, Vol. III: Economia e Comércio Marítimo. Porto: Universidade do Porto, Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1989, pp. 231-239. 

31  PEREIRA, António dos Santos – “A metalurgia em finais de Quatrocentos ...”, pp. 235-236.
32  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 

Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 171. 
33  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 

Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 172.
34  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 

Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 172v.
35  O revestimento em estanho poderá ser um revestimento com folha da Flandres. PEREIRA, António 

dos Santos – “A metalurgia em finais de Quatrocentos ...”, pp. 236-237.
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também à utilização de três tipos distintos, a saber: os pregos contares36 (medidas 
desconhecidas), os de telhado (118 mm de comprimento e 4,0 mm de espessura) e os 
de galiota / galeota 37 (85 mm de comprimento e 3,5 mm de espessura)38.

Embora nesta empreitada se tenha utilizado um elevado número de pregos, 
apenas dispomos do registo da compra dos pregos contares e de telhado, adquiridos 
a Catarina Fernandes, moradora na sugestiva rua dos Pregos.

3.2. Importação do termo ou de outros territórios do reino.

O Tejo tinha um papel determinante no abastecimento da cidade de Lisboa, entre 
outras razões por facilitar os contactos com o termo e com localidades mais interiores 
do reino. Através deste era possível a comunicação fluvial com Vila Velha de Ródão 
(localizada a 212 km da cidade) e inclusive chegar até Castela, passando por portos de 
relevo como Santarém, Punhete/Constância e Abrantes. Além disso, através dos seus 
afluentes, particularmente pelo rio Trancão (c. 29 km) era possível chegar a Mafra, 
passando por localidades como Unhos e São João da Talha39. Estas características do 
rio garantiam uma maior oferta de matérias-primas e materiais, permitindo obter 
bens de melhor qualidade, com origens diversificadas e a preços mais aliciantes.

No documento esse parece ter sido um critério de grande importância para a 
obtenção de alguns destes materiais de construção que chegaram ao estaleiro de obra 
aproveitando, na sua maioria, a rede fluvial. 

Era o caso da pedra de alvenaria, ou pedra sem facetamento, que era utilizada 
na construção de vãos, escadas e paredes, como as da Sala Grande das Estrebarias40. 
Extremamente rico em informação relativamente a este ponto, no caderno de 
despesas foi efectuado um registo detalhado da proveniência e transporte deste 
material até ao estaleiro de obras do paço.

A pedra de alvenaria utilizada no Paço, como se pode observar pelo Mapa 
1: Origem da Pedra de Alvenaria, era proveniente de Almada41 (140 reais a 

36  Eram utilizados para a fixação de traves e vigas, mas poderiam ter outras finalidades que não 
conseguimos aflorar. Vide MARTINS, Diana – O Paço da Alcáçova de Lisboa: uma intervenção..., vol. I, p. 75.

37  Serviam para a fixação do soalho. 
38  FIGUEIRA, Luís Manuel Mota dos Santos – Técnicas de construção na arquitectura manuelina. Vol. 

II. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2001, pp. 500-501.
39  MARQUES, A. H de Oliveira – “A circulação e distribuição de produtos”. In SERRÃO, Joel; 

MARQUES, A. H de Oliveira, Nova História de Portugal. Vol. IV. Portugal na crise dos séculos XIV e XV. 
Coord. A. H de Oliveira Marques. Lisboa: Presença, 1987, pp. 128-130.

40  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 150v. 

41  A margem sul do Tejo, nomeadamente as zonas de Almada e da Caparica, respondiam às necessidades 
de materiais pétreos em Lisboa. Vide CONDE, Manuel Silvio Alves – “Sobre a casa urbana do Centro e Sul 
de Portugal nos fins da Idade Média”. In CONDE, Manuel Sílvio – Horizontes do Portugal Medieval: Estudos 
Históricos. Cascais: Patrimónia, 1999, p. 283. A sua importância para obras de vulto na cidade já se registara no 
século XIV quando tiveram lugar as obras no claustro da Sé. Vide OLIVEIRA, José Augusto – “Um Estaleiro 
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barcada42), dos Olivais (70 reais a barcada), de Unhos (65 reais por barcada) e de 
Vale dos Cavalinhos, em Santarém (140 reais cada barcada)43. Através da informação 
apresentada no documento é possível identificar os vendedores da pedra em cada 
uma das localidades. Assim, o barqueiro Pedro Negro, vendera a pedra originária 
de Almada, o cabouqueiro João Gonçalves, morador abaixo de Santa Maria da 
Graça (Santarém), a proveniente Vale dos Cavalinhos, o cabouqueiro Diogo Afonso, 
morador em Santa Maria dos Olivais, a pedra originária da localidade com o mesmo 
nome e, por fim, o pedreiro Lanzarote Dias, morador em Unhos, comerciara a pedra, 
provavelmente da sua pedreira44.

Medieval: As Obras no Claustro da Sé de Lisboa”. In FONTES, João Luís Inglês; OLIVEIRA, Luís Filipe; 
TENTE, Catarina; FARELO, Mário (eds.) Lisboa Medieval: Gentes, Espaços e Poderes. Lisboa: IEM, 2016, pp. 
181-183.

42  Segundo Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, a barcada ou barcadiga correspondia à “carga que huma 
barca póde levar de huma vez”. Vide VITERBO, Joaquim de Santa Rosa de, ELUCIDÁRIO das palavras: termos 
e frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram. Obra indispensável para 
entender sem erro os documentos mais raros e preciosos que entre nós se conservam. vol. I (A-F). Lisboa: Officina 
de Simão Thaddeo Ferreira, 1798, p. 180.

43  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 138-140.

44  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 138-140.

Mapa 1 – Origem da Pedra de Alvenaria. MARTINS, Diana – O Paço da Alcáçova de Lisboa: uma 
intervenção manuelina, vol. 1, Anexo 5: Origens da pedra de alvenaria.
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Neste caso específico, o transporte dos materiais para as obras do Paço 
obedeceu sempre a uma mesma lógica, ou seja, o aproveitamento das redes fluviais 
de comunicação, sendo a maior parte do transporte feito por água e o restante por 
terra. Assim se garantia um transporte mais rápido e menos dispendioso. 

Sabemos que a pedra de Almada (80 barcadas) foi transportada por Pedro 
Negro, barqueiro e morador nessa vila, até à Ribeira de Lisboa, pelo custo de 11.200 
reais, incluindo o preço do material e transporte. Deste valor, segundo o estipulado 
no foral de Lisboa datado de 1500, 60 reais correspondiam ao custo do transporte de 
cada barcada, neste caso correspondente a um total de 4.800 reais45.

Por sua vez, o material proveniente do Vale dos Cavalinhos, em Santarém, 
correspondente a 29 barcadas, parece ter seguido o curso do rio Tejo até à Ribeira, pelo 
custo total de 80 reais, ou seja, de 2,75 reais por barcada. Era um valor anomalamente 
baixo em relação ao que era aplicado à restante pedra de alvenaria, como acontecia 
no caso da originária de Santa Maria dos Olivais (10 barcadas), levada do porto de 
Beirolas (Moscavide) até à Ribeira pelo barqueiro Antão Gomes, morador no Tojal, 
por 600 reais (60 reais por barcada). 

Por fim, o transporte da pedra de alvenaria originária de Unhos, no termo de 
Lisboa, actualmente em Loures, foi assegurado pelo pedreiro Lanzarote Dias que 
a levou até à margem do rio de Sacavém, provavelmente através do rio Trancão. 
Daí, mais uma vez, seguindo o curso do Tejo foi levada até à Ribeira de Lisboa pelo 
barqueiro Antão Gomes, morador no Tojal, pela tarifa de 60 reais por barcada.

O mesmo tipo de percurso parece ter seguido a cal de pedra lioz. Utilizada 
como argamassa para as pedras e tijolos, assim como para fazer reboco, caiar 
paredes46 e produzir bons acabamentos, era um material que estava sujeito a uma 
estrita regulação de modo a garantir a qualidade do produto47. Contrariamente à cal 
em pedra, que acima mencionamos, a cal de pedra lioz utilizada nestas empreitadas 
provinha do termo da cidade, num aproveitamento das jazidas de calcário existentes 
em Alcântara, local de origem da cal de pedra lioz comprada a Afonso Lopes, caieiro, 
morador no Casal da Junqueira, então freguesia de Santo António, e posteriormente 

45  Foral Manuelino de Lisboa: estudos, edição fac-similada, transcrição, Ed. Inês Morais Viegas, Lisboa, 
Câmara Municipal de Lisboa, 2000, pp. 165-166.

46  Nas empreitadas realizadas na preparação dos aposentos de D. Joana, a Beltraneja, a cal de pedra lioz 
serviu tanto para guarnecer paredes, telhados, como de argamassa para a colocação de portais, janelas ou de 
ladrilho. Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 168.

47  Conservaram-se duas posturas municipais de Lisboa (1468 e 1499) que regulam sobre a sua produção. 
Livro das Posturas Antigas ..., pp. 40-41 e 232-233; CONDE, Manuel Sílvio – “Sobre a casa urbana do Centro 
..., p. 287. O preparado correspondia normalmente a uma parte de cal para duas ou três de areia. Existiam 
duas variantes de cal: uma usada nos limites exteriores dos paramentos para “maior solidez e prestígio de 
construção” e uma outra, mais comum, chamada formigão, utilizada em tapumes de madeira “de uma massa 
de terra áspera e pedra traçada com cal.” FIGUEIRA, Luís Manuel Mota dos Santos – Aspectos tecnológicos 
da decoração da arquitectura manuelina. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1994. Tese 
de Mestrado, p.104.
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ao pedreiro João Dias, morador à Ponte de Alcântara48. 
A primeira compra, num total de 150 moios de cal, teve um custo de 130 reais por 

moio, e foi “posta no embarcadeyro”, nesta caso, na barca de João da Erva, barqueiro. 
Este, por sua vez, transportou os moios do Porto da Sodorninha (não identificado) 
até à Ribeira de Lisboa pela tarifa de 20 reais por moio. A segunda aquisição, 
correspondente a 200 moios de cal de pedra lioz, originária da Ponte de Alcântara, 
teve um custo de 130 reais por moio, tendo sido adquirida à boca do forno, como 
expresso no documento49. O seu transporte foi posteriormente efectuado na barca 
de Pedro Afonso, aí morador, o qual cobrou 20 reais por cada moio transportado50.

Também relativamente ao abastecimento de telha o documento confere 
informações bastante detalhadas. Produzida no termo de Lisboa, veja-se Mapa 
2: Origens da telha e tijolo, a telha utilizada provinha de Santo Antão do Tojal, 
onde se localizavam os fornos do telheiro Diogo Luís (onde também foi produzido 
tijolo de portal), de São Jordão (Arroios), onde se situava o forno de Francisco do 
Couto, de São João da Talha, localização do forno de António Rego e, por fim, o 
forno de Gonçalo do Vale, sito em Alhandra51. Cada telha tinha um valor fixo de 
aproximadamente 0,70 reais a peça (700 reais o milheiro).

48  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 154 e 155. 

49  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 155. 

50  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 155. 

51  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 122-123.

Mapa 2 – Origens da telha e tijolo. MARTINS, Diana – O Paço da Alcáçova de Lisboa: 
uma intervenção manuelina, vol. 1, Anexo 7: Origens da telha e tijolo.
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Relativamente aos processos de transporte deste material, tal como nos casos 
anteriores analisados, o documento confere informações detalhadas sobre o itinerário 
seguido até ao estaleiro de obra.

Sabemos que foi seguida tanto a via terrestre, como a fluvial. O primeiro caso 
contemplou o transporte das telhas originárias de Santo Antão do Tojal e do Areeiro, 
ou seja, provenientes de pontos mais interiores do território, mais afastados de zonas 
portuárias, que implicavam um aumento dos custos e tempos necessários para que 
fossem transportados até os ditos portos e posteriormente levados para Lisboa. O 
documento não apresenta qualquer razão que justifique a opção de compra a estes 
telheiros em específico. Contudo, podemos propor que, por se tratarem de obras 
régias, esta opção podia ser explanada pela qualidade do material adquirido52. 

Como tal, para o carrego da telha e do tijolo de portal oriundos do forno de 
Diogo Luís, em Santo Antão do Tojal, foram contratados dois ribeirinhos, João 
Sardinha e Fernão Lourenço, para fazerem o transporte do local de produção até às 
obras53. A falta de indicação sobre a contratação de um barqueiro sustenta a ideia de 
que o transporte terá sido feito por terra, por estes ribeirinhos, auxiliados por bestas. 
Por tal trabalho cada um recebeu um total de 600 reais54.

Já a telha que provinha do forno de Francisco do Couto, em São Jordão, foi 
levada às custas do oleiro até ao chafariz de Arroios, a partir de onde o ribeirinho 
Pedro Fernandes foi contratado para a transportar até às obras do Paço. Recebeu 
pelo trabalho um total de 240 reais. Neste caso, o transporte de cada uma das telhas 
custava cerca de 0,12 reais, ou seja, 120 reais por milheiro, totais muito diferentes dos 
previamente indicados como tendo sido os recebidos por cada um dos ribeirinhos 
que tinham transportado a telha do Tojal55.

No transporte da telha originária de São João da Talha (10 milheiros) e de 
Alhandra (total de 9 milheiros), que fora levada às custas dos telheiros até à Ribeira de 
Lisboa, ou seja, para o cais da Pedra, utilizou-se a via fluvial56. Nestas circunstâncias, 
os ribeirinhos encarregaram-se apenas do transporte da Ribeira até ao estaleiro de 
obras do Paço.

52  Uma vez que a telha era vendida ao preço fixo de 0,70 reais por telha e 700 reais por milheiro, o preço 
não pode servir de justificativo. 

53  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 122.

54  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 122.

55  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 122v.

56 Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 123-123v.
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3.3 Materiais possivelmente comprados fora do reino (?)

Por fim, importa referir matérias cuja proveniência não é claramente identificada, 
mas que podiam tanto ser produção local ou do termo como produto de importação. 
É o caso dos materiais lenhosos empregues nas obras do Paço. Embora tenhamos 
informações bastante relevantes sobre os vários tipos de madeiras utilizadas e 
disponhamos de um cuidadoso registo das aquisições, gastos e distribuição das 
sobras destes materiais no decurso da obra, não nos são fornecidas informações 
concretas sobre a sua origem.

Lisboa não contava com elevadas quantidades de recursos autóctones 
deste material. Embora no termo da cidade e na margem sul do Tejo se pudesse 
adquirir madeira de pinheiro57 e castanheiro, esta era insuficiente para colmatar 
as necessidades de madeira na cidade, uma situação que tenderia a agravar-se em 
finais do século XV, pelo incremento da construção naval e civil58. Assim, desde 
cedo se regulamentou o fornecimento de material arbóreo, assegurado pelo mercado 
externo, nomeadamente pelo Norte da Europa59.

A madeira devia ser descarregada em determinados locais, conforme explicitava 
o Regimento do Paço da Madeira. Nesta medida, os navios estrangeiros só podiam 
descarregar no espaço entre a porta do Paço da Madeira e a Porta do Mar ou diante 
do Açougue até à Porta do Ferro, junto ao Armazém do reino60.

Conforme se pode observar pelo Quadro 1: Madeiras adquiridas e 
sobras, embora não tenhamos conhecimento da origem precisa destes materiais, 
comprovamos que foram por diversas vezes adquiridas a mercadores que operavam 
na cidade, particularmente na Ribeira. Estes eram tanto de origem portuguesa como 
galega, sendo de destacar as diversas aquisições feitas a mercadores como Lanzarote 
do Lago, que comerciava junto da Porta do Mar, e a Lopo Morillo, também instalado 
na Ribeira, ambos de origem galega, ou aos portugueses Gonçalo Mendes e Pedro 
Gonçalves que vendiam nas proximidades do Armazém do Reino, ou seja, junto dos 
locais onde se fazia a descarga destes materiais lenhosos.

Daí eram transportadas até ao Paço com recurso aos ribeirinhos, a que acima 
aludimos, ou a negros de mariola, isto é, escravos que ganhavam a vida como 
estivadores, mas que ocasionalmente faziam o transporte dos materiais para as obras. 

57  Até finais do século XV havia uma hegemonia do pinheiro na zona sul do Tejo (Arrentela, Seixal, 
Coina, Bugio e Cocena), sendo o grosso da produção absorvido por Lisboa. Vide OLIVEIRA, José Augusto 
da Cunha Freitas de – “Exploração das matas nos finais do século XV: aspectos da desflorestação na Outra 
Banda”, Media AEtas: Revista de Estudos Medievais 2ª série, 2 (2005-2006), p. 59.

58  Nos finais do século XV a documentação relatava o depauperar das matas a sul do Tejo, inclusive da 
que estava sob alçada do rei e cujas madeiras eram usadas para a construção naval e empreitadas régias. Vide 
OLIVEIRA, José Augusto da Cunha Freitas de – “Exploração das matas nos finais do século..., p. 62.

59  MARQUES, A. H. de Oliveira – Hansa e Portugal na Idade média, Lisboa: s.n., 1959, pp. 111-112.
60  TT, Chancelarias régias, Chancelaria de D. Fernando, lv. 2, fl. 77v.
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Madeira (tipo) Dimensão 
(metros)A 

Unidades 
compradas 
entre 1507-

1513

Mercador/es Sobras 
(unids.)

Vigas 7,04 m 2 B Lopo Morilo (galego) 0

Viga terçada 5,06 m 15 Lanzarote do Lago (galego), morador à 
Porta do Mar 10

Pontões de 
marca grande 6,6 m 132 Gonçalo Mendes (português) e Pedro 

Gonçalves, moradores na Porta da Oura; 28

Pontões de 
quatro em carro 5,06 m 88 C Lanzarote do Lago (galego), morador à 

Porta do Mar 122

Meios pontões 3,08 m 52 D Lopo Morilo (galego) e Lanzarote do 
Lago (galego), morador à Porta do Mar 0

Aguieiros 3,52 m 276 Álvaro Lopez (galego) e Lanzarote do 
Lago (galego), morador à Porta do Mar 162

Tabuado de 
pinho 2,2 m E - 108

Tabuado de 
castanho 2,2 m 572 F

Gerales (galego), Lanzarote do Lago 
(galego), morador na Porta do Mar, Vasco 
Peres (português?), Gil Pérez (galego) e 
Lopo Morillo (galego)

306

Bordos Indetermi-
nado

H

Couceiras Indetermi-
nado 84 G Lopo Morilo (galego) e Lanzarote do 

Lago (galego), morador à Porta do Mar 65

Mastro Indetermi-
nado

I - 1

A  Tomamos como referências as dimensões sugeridas 
por Manuel Silvio Conde. Vide CONDE, Manuel 
Silvio – “Morfologia e materialidade da casa comum 
urbana medieval: subsídios para o estudo das 
tipologias, materiais e técnicas constructivas correntes 
nas cidades portuguesas do Vale do Tejo, em finais 
da Idade Média”. In SOLÓRZANO TELECHEA, José 
Ángel; ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz (coords.) 
– Construir la ciudad en la Edad Media: Encuentros 
Internacionales del Medievo (6. 2009. Nájera). La Rioja: 
Instituto de Estudios Riojanos, 2010, pp. 289-318.
B Já se encontravam 13 vigas em armazém, as quais 
foram adquiridas no início de 1507 e não estão 
contempladas no livro de despesa. 
C  Fora as aquisições, ao início da obra, segundo o 
registo, já se encontravam 86 pontões de quatro em 
carro armazenados.
D Ao início da obra, segundo o registo, já se 
encontravam outros 48 meios pontões em armazém.

E No início do registo dos materiais pode verificar-
se que existiam 444 peças de tabuado de pinho 
disponíveis, provavelmente sobras de empreitadas 
anteriores.  
F Fora as compras utilizaram-se igualmente 228 
unidades de tabuado castanho, sobras da empreitada 
da Casa da Pólvora que terminara em 1507.
G Ao início da obra já se encontravam 23 couceiras em 
armazém. 
H De acordo com o registo 600 bordos eram sobras 
que vieram das empreitadas na Casa da Mina e outros 
tantos, em número indeterminado, foram resultantes 
do corte do tabuado de castanho. Vide, Lisboa, Torre 
do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 - Livro de despesas 
nas obras realizadas no Paço da Alcáçova de Lisboa 
entre 1507-1513, fl. 30v.
I O mastro que se conservou em armazém fora 
adquirido durante as empreitadas de 1504.

Quadro 1 – Madeiras adquiridas e sobras.
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O preço do carreto variava conforme o peso, a distância e o tipo de mercadoria.
Embora, no geral, como acima observamos, fossem adquiridas consoante a sua 

necessidade no decurso da obra, em certos casos a aquisição a preços mais apetecíveis, 
ainda que pudesse gerar sobras/excedentes, justificava compras por atacado. É o caso 
de duas aquisições de pontões de marca grande (6,60 m) efectuadas em Setembro de 
1508, em que devido a um diferencial de 20 reais por cada peça foram compradas a 
um segundo vendedor, dez dias depois, um maior número de peças61.

Pelos dados até agora apresentados, importa perceber que embora certas 
madeiras chegassem à obra já trabalhadas para outras foi necessária a contratação de 
serradores que, no estaleiro de obras, tratavam de afeiçoar as peças às necessidades 
específicas62. Foi o caso da contratação dos serradores André Eanes e Lopo Fernandes 
incumbidos de cortar certo tabuado de castanho em bordos, os quais posteriormente 
serviram para elaborar portas63.

É curioso observar, pelo Quadro 1, que em muitos casos houve sobra de materiais 
lenhosos. Contudo, embora estes não fossem utilizados durante este período de 
intervenção, constatamos que serviam de reserva e matéria-prima para outras obras 
régias em que fosse necessário um tipo específico de madeira. Neste sentido importa 
mencionar a listagem que se faz, junto do fecho de contas, do encaminhamento das 
sobras para outras obras que destas tivessem necessidade, como se pode observar 
pelo Quadro 2: Destinatários das sobras de madeira. 

Desta forma garantiam-se e rentabilizavam-se matérias-primas tão preciosas 
e dispendiosas como a madeira, as quais eram, quando findas as obras, conduzidas 
para outras empreitadas que à data estivessem em curso64. 

Por fim, outro material utilizado nas obras mas do qual não conhecemos a 
origem eram os azulejos65. Ainda que, durante muito tempo se tenha proposto que 

61  Segundo o registo, no dia 6 de setembro de 1508, foram compradas 36 unidades ao mercador Gonçalo 
Mendes, morador à Porta da Oura, por 90 reais a peça, enquanto as restantes 96 foram vendidas, dez dias 
depois, pelo mercador Pedro Gonçalves, também morador à Porta da Oura, mas por 70 reais a peça. Lisboa, 
Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da Alcáçova de Lisboa 
entre 1507-1513, fl. 90 e 91. 

62  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço 
da Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 16. É o caso das portas e janelas que ficaram a cargo do mestre de 
carpintaria Nuno Vasques.

63  Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, n. 580 – Livro de despesas nas obras realizadas no Paço da 
Alcáçova de Lisboa entre 1507-1513, fl. 30v. 

64  Vários são os testemunhos documentais e arqueológicos que demonstram estas práticas. Como 
evidenciado por Arnaldo Sousa Melo e Maria do Carmo Ribeiro, a reciclagem e reaproveitamento de materiais 
de construção era relativamente recorrente: “De facto, uma parte muito significativa dos diferentes tipos 
de materiais resultava de sucessivas reutilizações, que decorria, por um lado, da longa duração a que estas 
construcções estavam sujeitas e, por outro, das vantagens inerentes ao reaproveitamento (mantendo a forma, 
mudando uso) e à reciclagem (mudando o uso e a forma)”. Vide MELO, Arnaldo Sousa; RIBEIRO, Maria do 
Carmo – “Os materiais empregues nas construções urbanas medievais: contributo preliminar para o estudo 
da região do Entre Douro e Minho”. In MELO, Arnaldo Sousa; RIBEIRO, Maria do Carmo (coords.) –História 
da construção: os materiais. Braga: CITCEM / LAMOP, 2012, p. 161.

65  Os azulejos foram adquiridos em 1504, como se torna evidente numa carta de quitação passada a 
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estes eram maioritariamente um produto de importação, provavelmente provenientes 
de Málaga ou Valência, os estudos de Rui Trindade demonstraram que nos finais 
da Idade Média, embora se recorresse à importação, esta estava a par da produção 
nacional, sendo a cabeça do reino um dos principais centros produtores de azulejo66. 

Quadro 2 – Destinatário das sobras de madeira.

Instituição de destino Tipo de 
madeira Quantidade Data

Hospital do Santo Espírito
da Alcáçova Bordos 12 unidades 22 de Fevereiro de 1512

Casa Real Bordos 100 unidades 21 de Maio de 1512

Casa de Nossa Senhora
da Serra Bordos 60 unidades 3 de Julho de 1512

Mosteiro do Mato de
Alenquer Bordos 60 unidades 15 de Julho de 1512

Santo António (?) Bordos 40 unidades 16 de Julho de 1512

Casa de Ceuta Bordos 25 unidades 22 de Julho de 1512

Paço da Ribeira de Muge Bordos 40 unidades 23 de Julho de 1512

Livraria da Torre do Tombo Bordos 12 unidades 26 de Julho de 1512

Mosteiro de Nossa Senhora 
da Anunciada Bordos 100 unidades 8 de Janeiro de 1512

Conclusão.

Os dados aqui apontados demonstram a riqueza desta fonte para o estudo da 
construção, bem como para a análise da proveniência dos materiais utilizados numa 

Gonçalo Carvalho, almoxarife das obras do Paço, no ano de 1509. Porém, só foram utilizados nas empreitadas 
de 1507-1513 para forrar o Eirado da Rainha. Vide “Cartas de Quitação del Rei Dom Manuel...”, vol. II, Lisboa, 
1904, p. 435, nº 282.

66  Rui Trindade sustenta a sua argumentação no foral de Lisboa de 1500, no qual se estabelece que 
“louça de Malega e de Valença e de louça outra de barro que aqui fazem que levarem para fora do termo 
per mar ou per terra asii come os vizinhos come os que no som vizinho pagam dizima”. Foral Manuelino 
de Lisboa ..., pp. 171-172. Ou seja, a atribuição do nome podia não ditar uma origem do material, mas antes 
a origem da técnica. Assim, a atribuição de nomes de outras cidades a louças viria já de tempos recuados, 
sendo usada para identificar um fabrico secundário ou em ascensão, como as já referidas louças de Málaga, 
Valência mas também de Talavera. Estes nomes e a migração de técnicas puderam também ter estado ligados 
às migrações muçulmanas, nomeadamente de oleiros, para vários territórios, entre os quais o reino português. 
TRINDADE, Rui – Revestimentos Cerâmicos Medievais. Meados do século XIV à Primeira metade do século 
XVI. Lisboa: Colibri, 2007, pp. 50 - 70.



ABASTECER A CIDADE NA EUROPA MEDIEVAL326

estrutura de prestígio como era o Paço da Alcáçova. Através dos mesmos é possível 
recolher informações relevantes, que contribuem para perceber como se processava 
o abastecimento de materiais de construção em Lisboa.

Observou-se que esse abastecimento estava tanto dependente da produção 
local quanto da externa (seja termo, reino ou exterior), a qual era bastante facilitada 
pela navegabilidade do rio Tejo e de outras vias fluviais que facilitavam o transporte 
de matérias-primas para a cabeça do reino. 

O transporte entre localidades era feito tanto por terra como por via aquática, 
embora se denote uma preferência pelas vias fluviais. No caso do transporte terrestre 
pelos ribeirinhos, além da deslocação de mercadorias dentro da cidade, neste 
caso específico, entre a Ribeira e o estaleiro de obras do Paço, podiam também ser 
responsáveis pelo carregamento de mercadorias do termo para a cidade. 

Este é apenas um dos muitos estudos que podem ser realizados através da 
análise do livro contas referente às obras realizadas no Paço da Alcáçova de Lisboa 
entre 1507-1513 – sobre o qual se debruçou a minha dissertação de mestrado, mas 
que não simbolizou um qualquer esgotamento da importância e interesse de uma 
fonte extraordinária que, espero, possa contribuir para a realização de muitos outros 
trabalhos que permitam não apenas incrementar os nossos conhecimentos sobre a 
história da construção, mas também da cidade de Lisboa e o seu abastecimento. 
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