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Oficialato senhorial, elites urbanas e 
processos de mobilidade social numa 
vila portuária do domínio espatário: 

Setúbal no século XV
Ana Cláudia Silveira1

Resumo

Entre os múltiplos aspetos que importa esclarecer sobre a inserção urbana das 
ordens monástico militares, a questão da constituição de redes sociais em torno 
das milícias é essencial à compreensão da intervenção desses institutos tanto no 
plano económico como no político.

O caso da vila portuária de Setúbal no século XV fornece algumas indicações 
a este respeito.

Inserida nos domínios jurisdicionais da ordem militar de Santiago de Espada 
e integrada na Mesa Mestral desde o século XIV, Setúbal viria a notabilizar-
se pela produção e comércio internacional de sal. No século XV, é notória uma 
convergência de interesses entre o patriciado urbano e os dignitários da ordem, 
uns e outros com interesses nos negócios do sal, tecendo-se complexas redes entre 
si, as quais contribuíram para reforçar e amplificar a capacidade de intervenção 
dos Espatários no governo urbano. Em simultâneo, assiste-se à promoção social 
de indivíduos oriundos dos estratos mais dinâmicos da sociedade, cuja ascensão se 
deveu ao desempenho de funções administrativas no âmbito da gestão da milícia, 
encetando-se desse modo um processo de afirmação de uma elite emergente.

Palavras-chave

Elites urbanas; Mobilidade social; Oficialato; Ordem Militar de Santiago; Setúbal.

1  Doutoranda em História Medieval na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa. Instituto de Estudos Medievais – FCSH/NOVA. Este texto foi elaborado no âmbito do 
projeto Petites villes aux XIII-XV siècles. Royaumes de Portugal et de France et terres d´Empire francophones. 
Programa Pessoa. Acordo entre Portugal e a França [financiado por FCT/CAMPUSFRANCE (2016-2017)].
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“E ora Senhor muytos ffydalguos que tem grossas comendas e gramdes 
herdades de que ham muyto pam se asemtam em esta ujlla [Setúbal] e querem 
comer do dicto paço [do Trigo] fazemdo sseu proueito do pam de suas 
comemdas e herdades no que se a terra muyto emcaremta e o pouo meudo 
Recebe dapno Pedimos a uossa alteza que mande que os dictos fidalguos 
traguam a ella o pam de suas herdades e comendas e nam o ffazemdo assy 
que lhe nam seia dado pam alguum do dicto paço.”

– Excerto de um dos capítulos especiais apresentado por Fernão de Lamego, 
procurador de Setúbal às Cortes de Coimbra/Évora de 1472-14732.

Em Setúbal, como noutras urbes portuguesas medievais, a presença da fidalguia 
deixou testemunhos3, refletindo-se, por exemplo, nas preocupações manifestadas 
a Afonso V pelo procurador do concelho nas Cortes de Coimbra/Évora de 1472- 
-1473. No caso deste burgo, a alusão às comendas detidas pelos fidalgos que residiam 
na vila sadina remete-nos para a sua ligação aos institutos monástico-militares, 
recordando a centralidade dessa urbe portuária no âmbito da administração da 
Ordem Militar de Santiago de Espada em Portugal, atestada pela circunstância de 
as suas rendas serem atribuídas desde 1327 à Mesa Mestral da milícia4. Este facto 
leva-nos a pressupor que, apesar de a sede conventual da instituição se encontrar em 
Alcácer do Sal a partir do início do século XIV5 e de só se transferir para o castelo 
de Palmela, nas proximidades de Setúbal, no século XV6, haveria a necessidade de 
garantir uma presença efectiva da cúpula administrativa do instituto monástico-
-militar num núcleo urbano em desenvolvimento e que porventura garantia, 
graças em parte às suas aptidões portuárias e ao desenvolvimento da salicultura, 

2  Arquivo Nacional da Torre do Tombo (doravante ANTT), Leitura Nova, Odiana, Livro 4, fls. 151-151v. 
Cf. Henrique da Gama BARROS – História da Administração Pública em Portugal nos séculos XII a XV. 2ª 
ed. Torquato de Sousa SOARES (dir). Tomo IX. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1950, pp. 84-86, que refere estes 
capítulos como sendo das Cortes de 1472 de Coimbra, terminadas em Évora em 1473. Transcritos ainda por 
João Pedro Ribeiro a partir da consulta do Códice Landrobe, fls. 5-7, outrora existente no Cartório da Câmara 
de Setúbal: Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, Manuscritos de João Pedro Ribeiro, nº 705, fls. 65-71.

3  Sobre a atração exercida sobre a nobreza pelas cidades, cf. MATTOSO, José – “Os nobres nas cidades 
portuguesas da Idade Média”. in Portugal Medieval. Novas Interpretações. Rio de Mouro: Círculo de Leitores, 
2002, pp. 210-214. No entanto, o referido autor alertava noutro estudo publicado originalmente em 1998 
sobre a necessidade de aprofundar a investigação no que respeita ao relacionamento entre a nobreza citadina 
e as elites urbanas: vd. MATTOSO, José – “Perspectivas actuais sobre a nobreza medieval portuguesa”. in 
Naquele Tempo. Ensaios de História Medieval. Rio de Mouro: Círculo de Leitores, 2000, p. 352.

4  BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago – “A Ordem de Santiago nos finais da Idade Média 
(Normativa e prática)”. in As Ordens de Cristo e de Santiago no início da época moderna: a normativa. 
Militarium Ordinum Analecta 2 (1998), p. 232.

5  OLIVEIRA, Luís Filipe – “Dos castelos às Ordens Militares: os espaços da vida religiosa e 
comunitária”. in FERNANDES, Isabel Cristina F. (coord.) – Castelos das Ordens Militares. Actas de Encontro 
Internacional. vol.2. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural, 2013, pp. 392-393. 

6  FERNANDES, Isabel Cristina F. – O Castelo de Palmela: do islâmico ao cristão. Lisboa: Edições 
Colibri / Câmara Municipal de Palmela, 2004, p. 292.
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as mais elevadas receitas no conjunto do domínio espatário. O dinamismo que 
conheceu o núcleo urbano de Setúbal a partir do século XIV justificava-se pela sua 
localização privilegiada no amplo e abrigado estuário do Sado, que possibilitava, 
quer a abertura aos recursos oceânicos e às potencialidades do transporte marítimo 
através da participação nos circuitos do comércio internacional, quer o controlo da 
navegação numa via fluvial estratégica para a penetração no território localizado 
a sul de Lisboa, estabelecendo a ligação com importantes rotas terrestres que 
asseguravam a conexão com os centros de produção cerealífera e mineira do Sul de 
Portugal, assumindo também, paralelamente, um elevado valor militar.

Tais aspetos influíram certamente na frequente presença neste espaço dos 
administradores do Mestrado de Santiago, cujo governo foi confiado, a partir de 1418, 
a membros da Casa Real7. Este fenómeno não pôde deixar de se refletir na instalação 
na vila sadina de membros das casas senhoriais dos Infantes D. João e D. Fernando 
e, posteriormente, de D. Jorge de Lencastre, resultando, consequentemente, em 
ajustamentos ao perfil social da urbe, assunto que será objeto da nossa reflexão.

A progressiva afirmação do oficialato senhorial espatário

A estruturação e composição social das casas conventuais e das diversas comendas 
das ordens militares constitui um aspeto merecedor de atenção, revelando-se 
essencial identificar os efetivos humanos nelas integrados, aprofundando o 
conhecimento não só sobre os freires, cavaleiros e comendadores das ordens 
militares, mas refletindo igualmente sobre a evolução dos ofícios inerentes à 
gestão e administração dos territórios e das comunidades integradas nos domínios 
jurisdicionais dos institutos monástico-militares e, em particular, os que dizem 
respeito às respetivas mesas mestrais e às casas dos administradores das milícias.

A partir do século XV, verificamos uma progressiva complexificação, e 
também uma acentuada hierarquização, das estruturas administrativas das ordens 
militares, processo que ocorre de forma paralela à progressiva estruturação do 
próprio desembargo régio8, a que porventura não será alheio o facto de o governo 
das ordens militares se encontrar doravante confiado a membros da Casa Real.

Interessa, assim, perceber os mecanismos de recrutamento inerentes à 
constituição de um corpo de oficiais cada vez mais complexo, responsável pelo 

7  Sendo atribuído nessa data ao Infante D. João (cf. Monumenta Henricina. vol. II, Coimbra: Comissão 
Executiva das Comemorações do Quinto Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960, pp. 303-305) e 
em 1444 ao Infante D. Fernando, irmão de Afonso V (ibidem. vol. VIII, 1967, pp. 165-169).

8  HOMEM, Armando Luís de Carvalho – O Desembargo Régio (1320-1433). Porto: Instituto Nacional 
de Investigação Científica / Centro de História da Universidade do Porto, 1990.
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desempenho de funções administrativas, judiciais e de natureza fiscal cuja 
execução era de crucial importância para as estratégias económicas e territoriais 
das ordens militares e, consequentemente, para a sua afirmação politica face a 
outros senhorios, laicos e eclesiásticos, e junto do poder régio.

Entre as questões que urge esclarecer, podemos elencar aspetos como a origem 
social dos membros do oficialato das ordens militares, a sua formação e preparação 
técnica9, a eventual ligação familiar a freires e cavaleiros das milícias, a eventual 
ligação a núcleos urbanos integrados na jurisdição das ordens militares e em 
particular às suas elites, a possível existência de processos de mobilidade geográfica 
e social, a inserção e influência exercida por esse corpo de oficiais noutras esferas da 
vida local, quer no plano económico, no âmbito do desenvolvimento de estratégias 
de investimento, quer no plano político, designadamente ao nível da participação 
no governo urbano, sendo ainda desejável avaliar hipotéticas consequências 
resultantes do desempenho de funções administrativas em processos de ascensão 
social ou mesmo de nobilitação por parte de certos indivíduos ou famílias.

Admitindo tratar-se de um processo dinâmico uma vez que as elites se 
encontram em contínua recomposição10 pelo facto de nelas ingressarem novos 
membros e em virtude da evolução da própria hierarquia de valores pelos quais 
se funda o seu domínio, considera-se essencial à compreensão dos processos 
de mobilidade social e de acesso ao governo urbano e, consequentemente, à 
identificação das estratégias implementadas e ao reconhecimento da articulação 
existente entre diferentes níveis e instâncias de governo, proceder à construção de 
prosopografias e à análise de redes sociais, linha de investigação atualmente em 
desenvolvimento na historiografia relativa ao mundo urbano medieval11.

Estes aspetos remetem-nos para a heterogeneidade inerente ao conceito de 
elites: englobando “todos aqueles que gozam de uma posição social elevada, o que 
passa não só pela detenção de uma fortuna, de poder ou de saber, mas também pelo 
reconhecimento dos outros”12, os critérios de definição das elites são igualmente 

9  Sobre as exigências que lhe eram inerentes e a necessidade de dipor de homens tecnicamente 
preparados para um conjunto de tarefas que a administração de instituições centralizadas e com vastos 
domínios territoriais pressupunha, consultar BORCHARDT, Karl – “The Military-Religious Orders: a 
medieval ‘School for Administrators’?”. in EDBURY, Peter (ed.) – The Military Orders. vol. 5. Politics and 
Power. Farnham: Ashgate, 2012, pp. 7-19.

10  LE JAN, Régine – “Historiographie des élites. Introduction”. in Les Élites dans de haut Moyen Âge. 
VIe-XIIe siècle: [Em linha]. disponível em http://lamop.univ-paris1.fr/archives/elites.

11  MARTÍN ROMERA, Maria Ángeles – “Redes medievales: oligarquías del siglo XV y análisis de redes 
sociales”. in CARCAJAL DE LA VEGA, David; AÑIBARRO RODRÍGUEZ Javier y VITORES CASADO, 
Imanol (ed.) – Redes Sociales y Económicas en el Mundo Bajomedieval. Valladolid : Castilla Ediciones, 2011, 
pp. 58-63.

12  MENANT, François e JESSENNE, Jean-Pierre – “Introduction”. in Les élites rurales dans l’Europe 
médiévale et moderne. Actes des 27e journées de l’abbaye de Flaran (9-11 septembre 2005).Toulouse : Éditions 
du Privat, 2007, p. 8.
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dinâmicos e variáveis no seio de cada sociedade, de acordo com os interesses dos 
diversos grupos sociais que a compõem. Assim, o processo de afirmação de elites, 
que implica necessariamente um reconhecimento de fatores de distinção social, 
pressupõe a implementação de estratégias, ora de colaboração entre indivíduos ou 
grupos, ora de concorrência, competição ou oposição13.

Entre os mecanismos propiciadores de processos de ascensão social das elites, 
encontram-se o serviço militar14, a acumulação de riqueza obtida quer graças a 
atividades sujeitas a forte especulação, em especial a ganadaria, o comércio de 
cereais ou a produção de sal, quer em resultado do investimento fundiário ou da 
participação em atividades comerciais ou em operações financeiras15, o saber técnico, 
assumindo-se a cidade como um espaço propício à obtenção de experiência técnica 
e de títulos académicos16, e ainda o acesso a redes de sociabilidade próprias das 
elites. A mobilidade social foi ainda impulsionada pela visibilidade social adquirida 
no exercício de cargos públicos, designadamente nas instituições de poder urbano, 

13  LEFERME-FALGUIERES, Frédérique; VAN RENTERGHEM, Vanessa – “Le Concept d’Élites. 
Approches historiographiques et méthodologiques”. in Hypothèses 4/1 (2001), pp. 65-67.

14  SOUSA, Armindo de – “A socialidade (estruturas, grupos e motivações)”. in MATTOSO, José 
(coord.). História de Portugal. vol. 2. – A Monarquia Feudal (1096-1480. MATTOSO, José (coord). Lisboa: 
Círculo de Leitores, 1993, pp. 448-449. Em Portugal, foi particularmente evidente ao longo do século XV 
o impacto do serviço militar desempenhado na conquista de praças no Norte de África na ascensão social 
de determinados indivíduos e grupos familiares: cf. CUNHA, Mafalda Soares da – “Nobreza, alianças 
matrimoniais e reprodução social. Análise comparada dos grupos familiares dos Meneses e Cunha 
(séc. XV-1640)”. in ANDRADE Amélia Aguiar; FERNANDES Hermenegildo e FONTES, João Luís (ed.) 
Olhares sobre a História. Estudos oferecidos a Iria Gonçalves. Lisboa: Caleidoscópio, pp. 742-744.

15  Parâmetros identificados em diversas regiões europeias no final da Idade Média, conforme 
demonstrado de forma transversal por diversos autores: BOONE, Marc – “Stratégies fiscales et financières 
des élites urbaines et de l’État bourguignon naissant dans l’ancien comté de Flandre (XIVe-XVIe siècle)”. in 
L’Argent au Moyen Âge. XXVIIIe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur 
Public (Clermont Ferrand, 30 mai – 1er juin 1997). Paris : Publications de la Sorbonne, 1998, p. 241; CROUZET-
-PAVAN, Elisabeth – “Les élites urbaines: aperçus problématiques (France, Angleterre, Italie)”. in Les Élites 
Urbaines au Moyen Âge. XXVIIe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur 
Public (Rome, mai 1996). Paris : Publications de la Sorbonne / École Française de Rome, 1997, pp. 15 e 27; 
DUTOUR, Thierry – “Les nobles et la ville à la fin du Moyen Âge dans l’espace francophone vus par les 
historiens médiévistes”. Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes 13 (2006), pp. 153-154; HOCQUET, 
Jean-Claude – “Solidarités familiales et solidarités marchandes à Venise au XIVe siècle”. in Les Élites Urbaines 
au Moyen Âge. XXVIIe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public 
(Rome, mai 1996). Paris : Publications de la Sorbonne / École Française de Rome, 1997, pp. 240-253; JANSEN, 
Philippe –“Elites urbaines, service de la commune et processus d’aristocratisation: le cas de Macerata aux 
XIVe-XVe siècles”. in ibidem, pp. 207-209; JARA FUENTE, José Antonio –“Elites e grupos financieros en las 
ciudades castellanas de la Baja Edad Media”. En la España Medieval 27 (2004), pp. 105-130; PEGEOT,  Pierre 
e FRAY, Jean-Luc – “Les Élites sociales du Grand Est français”. in Les Élites Urbaines au Moyen Âge. XXVIIe 
Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public (Rome, mai 1996). Paris : 
Publications de la Sorbonne / École Française de Rome, 1997, pp. 344-345; SABATE I CURRUL, Flocel – 
“Ejes vertebradores de la oligarquia urbana en Cataluña”. Revista d’Història Medieval 9 (1998), pp. 130-133. 

16  FARELO, Mário –“Les pouvoirs du parvis: pour une comparaison des elites ecclesiastique et 
municipale à Lisbonne (1325-1377)”. in VILAR, Hermínia Vasconcelos; CUNHA, Mafalda Soares da 
e FARRICA, Fátima (coord.) – Centros periféricos de poder na Europa do sul (séculos XII-XVIII). Lisboa: 
Edições Colibri / Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, 2013, 
p. 125.
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conferindo especial notoriedade a associação a cerimoniais urbanos, a intervenção 
em pleitos judiciais ou na regulação de atividades comerciais17, constituindo a 
integração nas instituições governativas uma das estratégias implementadas por 
algumas famílias.

Inserindo-se nas problemáticas que têm dominado o debate historiográfico 
atual, os estudos relativos ao monaquismo militar têm recentemente beneficiado de 
uma renovação de perspetivas centrando atenções na implantação citadina destes 
institutos, relacionando-a com as estratégias de territorialização desenvolvidas no 
âmbito da exploração económica dos seus domínios e da respetiva afirmação social 
e política na sociedade coeva18. Entre os indicadores do processo de urbanização 
adotado pelas ordens militares tem sido possível identificar o recrutamento de 
membros e a constituição de redes sociais em torno das milícias19, aspetos que 
contribuíram para favorecer e amplificar a capacidade de intervenção dessas 
instituições no espaço urbano, tanto no plano económico como no político, 
nomeadamente por via da articulação ou do controlo das elites urbanas e da 
participação, através delas, no governo da cidade. A convergência de interesses entre 
as milícias e certas elites urbanas constitui uma evidência da própria integração 
das ordens militares no mundo citadino, registando-se por vezes uma conciliação 
entre os interesses das ordens militares e os das elites dos núcleos urbanos nos 
quais se encontravam implantadas as suas casas20.

Efetivamente, estudos recentes têm evidenciado a origem urbana de muitos 
dos membros das ordens militares21, o que para alguns autores poderá em parte 

17  Idem, ibidem, pp. 120-124.
18  Ver por todos CARRAZ, Damien –“Les ordres militaires et le fait urbain en France méridionale 

(XIIe-XIIIe siècle)”. in Moines et religieux dans la ville (XIIe-XVe siècle). (Cahiers de Fanjeaux 44), Toulouse : 
Éditions du Privat, 2009, pp. 127-165 ; idem – “Expériences religieuses en contexte urbain: de l’ordo 
monasticus aux religiones novae: le jalon du monachisme militaire”. in CARRAZ, Damien (dir.) – Les Ordres 
Militaires dans la ville médiévale (1100-1350). Actes du Colloque International de Clermont-Ferrand, 26-28 
mai 2010. Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2013, pp. 52-55.

19  BERIOU, Nicole e CARRAZ, Damien –“Les ordres militaires à la rencontre des élites”. in 
JOSSERAND, Philippe ; OLIVEIRA, Luís F. e CARRAZ, Damien (ed.) – Élites et Ordres Militaires au Moyen 
Âge. Rencontre autour d’Alain Dumerger. Madrid: Casa de Velázquez, 2015, pp. 375-377.

20  Este aspeto foi particularmente evidente em determinados núcleos portuários, como se constatou 
em Marselha, onde a oligarquia de armadores e negociantes foi favorecida pelas relações regulares mantidas 
com Templários e Hospitalários, graças à sua ligação com o Oriente latino até meados do século XIV. A 
respeito das ligações de certas ordens militares a cidades dotadas de considerável dimensão e economicamente 
dinâmicas, conferir, por exemplo, os dados apresentados por CARRAZ –“Les ordres militaires et le fait 
urbain en France”, in Moines et religieux dans la ville (XIIe-XVe siècle). (Cahiers de Fanjeaux 44), Toulouse : 
Éditions du Privat, 2009, pp. 129-133) e por TOOMASPOEG, Kristjan – “Le ravitaillement de la Terre Sainte. 
L’exemple des possessions des ordres militaires dans le royaume de Sicile au XIIIe siècle”. in L’Expansion 
Occidentale (XIe-XVe siècles). Formes et conséquences. XXXIIIe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes 
de l’Enseignement Supérieur Public (Madrid, Casa de Velázquez, 23-26 mai 2002). Paris : Publications de la 
Sorbonne, 2003, pp. 154-155.

21  Em Castela, o recrutamento das milícias foi assegurado entre a pequena aristocracia rural e a 
cavalaria urbana (JOSSERAND, Philippe – Église et Pouvoir dans la Péninsule Ibérique. Les Ordres Militaires 
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ser explicado pela coincidência entre a afirmação urbana e a difusão das ordens 
militares22.

Em Portugal, Luís Filipe Oliveira traçou o perfil dos dignitários das ordens 
de Avis e de Santiago entre 1330 e 1449, demonstrando que dois terços dos 
comendadores dessas instituições eram oriundos da pequena fidalguia e das elites 
urbanas das vilas do Sul de Portugal, encontrando-se frequentemente ligados a 
famílias associadas ao governo urbano, ao mundo mercantil e ao oficialato régio, 
sendo a aristocratização das milícias um fenómeno tardio, ocorrido apenas no 
século XV, para o qual contribuiu a nomeação de membros da família real para 
a administração dessas instituições. A profissão numa ordem militar constituiu, 
assim, para muitos indivíduos, uma etapa de um processo de ascensão social23 
e, por vezes, de nobilitação, permitindo a quantos eram oriundos de meios mais 
modestos alcançar a honra e a glória indispensáveis24. Deste modo, certas linhagens 
apoiaram-se na carreira desenvolvida ao serviço das milícias para se aproximarem 
da Coroa e, em simultâneo, a transmissão hereditária de certos cargos irá permitir-
lhes, após 1450, patrimonializar comendas e ofícios25.

Paralelamente, o reduzido número de efetivos de que dispunham as ordens 
militares exigia o estabelecimento de relacionamentos com os elementos melhor 
preparados e reputados em cada local de forma a garantir apoio na gestão 
patrimonial, favorecendo o recrutamento de servidores entre os notáveis e entre 
os detentores de saberes técnicos, designadamente físicos, juristas, notários ou 
tabeliães, dando origem à constituição em torno das ordens militares ou das 

dans le Royaumme de Castille (1252-1369). Madrid: Casa de Vélázquez, 2004, pp. 393-401) e, no caso da Ordem 
de Calatrava, grande parte dos membros era proveniente das oligarquias de Toledo, Córdova, Sevilha e Sória 
(vd. RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, Enrique – “Caballería y nobleza en la orden de Calatrava: Castilla, 
1350-1450”. Anuario de Estudios Medievales 37/2, 2007, pp. 711-739), parâmetro idêntico ao identificado na 
comenda hospitalária de Amposte, na qual metade dos cavaleiros não tinha origem nobre (cf. BONNEAUD, 
Pierre – Els hospitalers catalans à la fi de L’Edat mitjana. L’Ordre de l’Hospital a Catalunya i a la Mediterrània, 
1396-1472, Lérida: Pagès, 2008, p. 88). Da mesma forma, entre os cavaleiros teutónicos, a maior parte tinha 
origem na pequena nobreza e oficialato (cf. GOUGUENHEIM, Sylvain – “L’aventure de la petite aristicratie 
allemande. Le recrutement de l’ordre Teutonique en Prusse entre 1230 et 1309”. in JOSSERAND, Philippe ; 
OLIVEIRA, Luís F. e CARRAZ, Damien (ed.) – Élites et Ordres Militaires, p. 84). 

22  CARRAZ, Damien –“Le monachisme militaire, un laboratoire de la sociogenèse des élites laïques 
dans l’Occident médiéval?”. in ibidem, p. 43.

23  De que constitui exemplo Álvaro Vaz, cujo percurso foi traçado por ROSA, Maria de Lurdes – “Em 
torno de Álvaro Vaz, cavaleiro de Santiago (m. 1513): um estudo das formas de estruturação das elites sociais 
«intermédias»”. in FERNANDES, Isabel Cristina F. (ed.) – As Ordens Militares e as Ordens de Cavalaria entre 
o Ocidente e o Oriente. Actas do V Encontro sobre Ordens Militares. Palmela: Câmara Municipal de Palmela 
/ Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago, 2009, pp. 187-245.

24  OLIVEIRA, Luís Filipe – A Coroa, os Mestres e os Comendadores. As Ordens Militares de Avis e de 
Santiago (1330-1449). Faro: Universidade do Algarve, 2009, pp. 167-201; Idem – “Em torno da sociologia das 
Ordens Militares na Idade Média”. Revista Portuguesa de História 44 (2013), pp. 61-62 e 73-77; Idem – “La 
sociologie des ordres militaires. Une ênquete à poursuivre” in JOSSERAND, Philippe ; OLIVEIRA, Luís F. e 
CARRAZ, Damien (ed.) – Élites et Ordres Militaires, pp. 156-157 e 168.

25  OLIVEIRA – A Coroa, os Mestres e os Comendadores, pp. 202-210; CARRAZ, Damien – op. cit., pp. 50-51.
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casas dos administradores das milícias de verdadeiras elites burocráticas, cuja 
prosopografia se encontra por estabelecer26.

Conhecem-se, contudo, alguns percursos de indivíduos que, encontrando-se 
identificados como cavaleiros da Ordem de Santiago, desempenham cargos de relevo 
no serviço régio, como sucedeu com Álvaro Vaz, corregedor de Lisboa em 1495, 
cidade onde desempenhou igualmente funções como vereador entre 1490 e 149827.

Significativo é ainda o percurso de Afonso Ferraz, mercador portuense, 
proprietário de marinha em Ílhavo, sucessivamente apresentado como escudeiro 
do príncipe D. João, criado e cavaleiro da Casa do príncipe D. João, cavaleiro 
da Casa do rei D. João II, cavaleiro fidalgo e cavaleiro da Ordem de Santiago, 
almoxarife da Coroa em Aveiro entre 1469 e 1490, ofício no qual lhe sucedeu seu 
filho Jorge, conhecendo-se-lhe algumas presenças em reuniões da vereação da 
câmara do Porto, cidade onde residia, sendo ainda tio de João Afonso, nomeado 
em 1475 como escrivão da sisa do sal e das taracenas no Porto28.

Percursos individuais e familiares de afirmação social ao serviço da 
Ordem de Santiago 

O caso da vila portuária de Setúbal no século XV fornece indicações a respeito de 
algumas destas questões, sendo notória nesta urbe uma convergência de interesses 
entre as elites urbanas e os dignitários da ordem, tecendo-se complexas redes entre 
si, as quais contribuíram para reforçar e amplificar a capacidade de intervenção 
dos dignitários da ordem militar de Santiago no governo urbano. Em simultâneo, 
assiste-se à promoção social de indivíduos oriundos dos estratos mais dinâmicos 
da sociedade, cuja ascensão se deveu ao desempenho de funções administrativas no 
âmbito da gestão da milícia, encetando-se desse modo um processo de renovação 
e de ascensão social de uma elite emergente, num processo coincidente com a 
recomposição social ocorrida no final da Idade Média29.

26  Idem – ibidem, pp. 56-61. 
27  ROSA –, op. cit., pp. 204-205.
28  COSTA, Adelaide Millán da– “Entre o sal e o serviço régio: percurso do cidadão portuense Afonso 

Ferraz (1463-1511)” in ANDRADE Amélia Aguiar; FERNANDES Hermenegildo e FONTES, João Luís (ed.) 
Olhares sobre a História. Estudos oferecidos a Iria Gonçalves, pp. 193-198.

29  Fenómeno detetado não apenas em Portugal (cf. SOUSA, Armindo de – “A socialidade (estruturas, 
grupos e motivações)”, pp. 474-475; GOMES, Rita Costa – A Corte dos Reis de Portugal no Final da Idade Média. 
Linda-a-Velha: Difel, 1995, pp. 106-108), mas em diversas outras áreas geográficas (vd. CASTELNUOVO, 
Guido – “Les Élites urbaines et le prince dans les États de Savoie à la fin du Moyen Âge” in Les Élites Urbaines 
au Moyen Âge. XXVIIe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public 
(Rome, mai 1996). Paris : Publications de la Sorbonne / École Française de Rome, 1997, p. 268; DUTOUR, 
Thierry – “Les nobles et la ville à la fin du Moyen Âge », pp. 153-154; JANSEN, Philippe – op. cit., pp. 204-223). 
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A reconstrução das redes sociais existentes nesta vila medieval, sendo 
esclarecedora sobre os vínculos existentes entre diferentes intervenientes na vida 
política, económica e administrativa local, permite constatar que, à semelhança 
do que sucedeu noutros núcleos urbanos na transição do século XV para o XVI, 
os processos de promoção económica e social das elites municipais beneficiaram 
da sua ligação ao rei, à casa senhorial dos infantes ou do Mestre D. Jorge, ou da 
inserção na esfera da Ordem Militar de Santiago, assim como da inserção em 
instituições como confrarias, albergarias ou hospitais30, verificando-se com 
frequência existir uma interação entre estas diferentes esferas de poder, que se 
traduziria no desenvolvimento de fortes laços de solidariedade. Em determinadas 
conjunturas, é possível detetar a convergência de interesses entre determinados 
grupos de indivíduos ou entre diferentes instituições.

De facto, para o exercício de determinados ofícios era frequente dar-se 
preferência a pessoas de reconhecida idoneidade e com experiência comprovada ao 
nível da gestão económica, encontrando-se igualmente facilitado aos indivíduos 
com o estatuto de vassalo régio o acesso aos principais cargos do poder municipal.

Paralelamente, a participação destes homens na gestão municipal sugere uma 
transmissão geracional de poderes, que parece assentar não só no reconhecimento 
de capacidades individuais a que a progressiva complexidade administrativa de um 
concelho como o de Setúbal apelava, mas que aponta também para a existência de 
um reconhecimento social que advinha do nome e do prestígio dos antecessores, 
refletido na longevidade com que algumas famílias se mantiveram associadas a 
cargos públicos, conforme já tem sido constatado noutros concelhos medievais31.

O desenvolvimento alcançado pela urbe sadina no ocaso da Idade Média, 
materializado através das importantes receitas fiscais obtidas quer pelos Espatários, 
quer pelo poder régio, parece ter correspondência no reconhecimento da sua 
importância estratégica, do seu prestígio e no da sua comunidade32, sendo visível 
a ascensão social de diversos indivíduos, cujo percurso reflete, quer a respetiva 
origem familiar, quer o progresso económico alcançado, como ainda a ligação a 
determinadas casas senhoriais e instituições.

30  Cf. por exemplo, PEREIRA, Maria Teresa Lopes – Alcácer do Sal na Idade Média. Lisboa: Edições 
Colibri e Câmara Municipal de Alcácer do Sal, 2000, pp. 178-180; MATA, Luís António Santos Nunes – Ser, 
Ter e Poder. O Hospital do Espírito Santo de Santarém nos Finais da Idade Média. Marinha Grande: Edições 
Magno / Câmara Municipal de Santarém, 2000, p. 170.

31  Como é o caso de Ponte de Lima ou de Lisboa: ANDRADE, Amélia Aguiar – “Composição social 
e gestão municipal: o exemplo de Ponte de Lima na Baixa Idade Média”. Ler História 10 (1987), pp. 3-13 e 
FARELO, Mário – A Elite Camarária de Lisboa (1325-1433). Tese de doutoramento apresentada à Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, 2008, pp. 152-153, respectivamente.

32  DEL VAL VALDIVIESO, Maria Isabel – “Elites urbanas en la Castilla del siglo XV (Oligarquía 
y Común)”. in BARATA, Filipe Themudo (ed.) –Elites e Redes Clientelares na Idade Média. Problemas 
metodológicos. Actas do Colóquio. Lisboa: Edições Colibri e CIDEHUS, 2001, p. 72.
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Alguns desses homens provinham da pequena ou média nobreza, tendo 
encontrado no serviço aos administradores do Mestrado uma oportunidade 
de desempenho de competências administrativas e o exercício de funções 
diversificadas permitiu-lhes desenvolver um percurso que lhes proporcionou 
prestígio e, consequentemente, afirmação social e política, vindo eles próprios 
ou seus descendentes a retirar dividendos, por vezes traduzidos num processo de 
ascensão na hierarquia social que se desenvolveu ao longo do tempo, abrangendo 
diversas gerações da família.

Estes processos encontram-se bem evidenciados nos casos de Nuno da Cunha 
ou de Vasco Martins Moniz, cuja ligação a Setúbal é conhecida.

Nuno da Cunha foi filho de João Pereira, de alcunha Agostim, um dos Doze 
de Inglaterra, membro da casa do Infante D. Henrique, sendo quarto filho de Gil 
Vaz da Cunha, alferes mor de D. João I, e de D. Isabel Pereira, filha de D. Álvaro 
Gonçalves Pereira, prior do Crato, o qual viria a casar com D. Beatriz Gonçalves33. 
Nuno da Cunha serviu em Ceuta em 144634 e encontra-se documentado em 1450 
como fidalgo da Casa Real35, servindo o Infante D. Fernando, administrador 
do mestrado de Santiago, dois anos depois, como seu camareiro mor36. Casou 
com D. Catarina de Albuquerque, filha de Luís Álvares Pais, mestre-sala de D. 
Afonso V, e de Teresa de Albuquerque37, e estabeleceu-se em Setúbal, onde foi 
autorizado a edificar casas sobre o muro da vila e a integrar torres da muralha 
na sua residência38. Em 1462, era referido como comendador de Alvalade39, mas 
5 anos volvidos acumularia, além da comenda de Alvalade, as de Horta Lagoa e 
de Ourique40. Em 1471, participou na conquista de Arzila41, recebeu privilégio de 
fidalgo e passou a integrar o Conselho régio42. Até ao seu falecimento, em 1476, 
exerceu ainda funções como alcaide-mor de Palmela43.

33  CARVALHO, Andreia Martins de – “Tristão da Cunha e a Expansão Manuelina”. in COSTA, João 
Paulo Oliveira; RODRIGUES, Vítor Luís Gaspar (ed.) – A Alta Nobreza e a Fundação do Estado da Índia. 
Actas do Colóquio Internacional. Lisboa: Centro de História de Além-Mar, 2004, p. 200.

34  Idem, ibidem, p. 201.
35  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 34, fl. 115v.
36  Idem, ibidem, Livro 13, fl. 124.
37  BRAGA, Paulo Drumond – “Uma Fidalga Portuguesa dos finais da Idade Média: D. Catarina de 

Albuquerque”. Boletim de Trabalhos Históricos 41 (1990), pp. 49-50; CARVALHO, Andreia Martins de – op. 
cit., p. 202.

38  ANTT, Leitura Nova, Odiana, Livro 3, fls. 68v-69.
39  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 1, fls. 70-70v.
40  Livro dos Copos, vol. I, Militarium Ordinum Analecta – Fontes para o estudo das ordens religioso- 

-militares. vol 7. Porto: Fundação Engenheiro Eugénio de Almeida, 2006, pp. 569-577.
41  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 22, fl. 110.
42  Idem, ibidem, Livro 16, fl. 29v.
43  Idem, ibidem, Livro 7, fl. 111.
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Foi pai de D. Joana de Albuquerque, casada com Lopo Soares de Albergaria, 
governador da Índia44, e de Tristão da Cunha, que veio a ser camareiro-mor do 
duque D. Diogo, filho do Infante D. Fernando, desempenhando depois da sua morte 
vários cargos no serviço da Coroa. Paralelamente, desenvolveu interesses mercantis 
em torno do comércio da Guiné, armando diversos navios e estabelecendo relações 
com as redes mercantis que operavam a partir de Lisboa, como foi o caso dos 
Marchionni. Em 1506, foi enviado à Índia como capitão-mor e liderou a embaixada 
enviada por D. Manuel à Santa Sé em 151445. O percurso ascensional da linhagem 
ficaria ainda evidenciado na nomeação de Nuno da Cunha, seu neto, como 9º 
governador da Índia46.

Documentado em 1451 como fidalgo da Casa Real, Vasco Martins Moniz foi 
casado com D. Aldonça de Andrade47, exercendo em 1455 funções como vedor do 
Infante D. Fernando48. Em 1484, integrava os Treze49, máximo órgão de governo 
da Ordem de Santiago. Possuiu casas em Setúbal50 e um moinho de maré51. Foi 
pai de Leonor Pereira, casada com D. Diogo de Castro, e de Cristóvão Moniz52, 
documentado como comendador do Garvão da Ordem de Santiago entre 150153 e 
151854.

Casos houve de oficiais que, tendo-se distinguido no serviço da Ordem, 
viriam a transitar para o serviço régio ou da Casa das Rainhas, como sucedeu com 
Álvaro Lopes ou com Agostinho Girão.

Álvaro Lopes encontra-se mencionado em 1481 como cavaleiro da Ordem de 
Santiago. Sendo secretário régio, foi nomeado nesse ano como notário geral do 
reino55. Manteve, porém, a ligação à milícia e em 1484, encontramo-lo referido 
como comendador da Chouparia56. No ano seguinte, desempenhava os cargos 

44  CARVALHO – op. cit., p. 204.
45  Sobre o percurso de Tristão da Cunha, vd. CARVALHO – op. cit., pp. 204-221. Ver ainda CUNHA – 

“Nobreza, alianças matrimoniais e reprodução social. Análise comparada dos grupos familiares dos Meneses 
e Cunha (séc. XV-1640)”, pp. 747-748.

46  Tratado de Todos os Vice-Reis e Governadores da Índia. Lisboa: Editorial Enciclopédia, 1962, 
pp. 92-93.

47  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 11, fl. 64.
48  Idem, ibidem, Livro 15, fl. 148.
49  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 135, fl. 178. 
50  ANTT, Chancelaria de D. João II, Livro 22, fl. 136; Idem, Leitura Nova, Odiana, Livro 2, fls. 26-26v.
51  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 42, fls. 231-233; Idem, ibidem, Livro 54, fls. 360-362.
52  ANTT, Chancelaria de D. Manuel, Livro 15, fl. 32.
53  Livro dos Copos. vol. I. Militarium Ordinum Analecta – Fontes para o estudo das ordens religioso- 

-militares. vol 7. Porto: Fundação Engenheiro Eugénio de Almeida, 2006, pp. 565-566.
54  PIMENTA, Maria Cristina Gomes – As Ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média. O 

Governo de D. Jorge. Palmela: Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago / Câmara Municipal de 
Palmela, 2002, p. 366.

55  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 26, fl. 141v.
56  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 2, fls. 34v-35.



CONFLICTO POLÍTICO: LUCHA Y COOPERACIÓN292

de chanceler mor da Ordem e escrivão da puridade do Mestrado57, sendo ainda 
chanceler da Ordem em 148958.

Agostinho Girão é referido desde 1484 como contador nas terras do 
Mestrado59. Viria a ser substituído no cargo no ano seguinte por João Godinho, 
em troca de outro ofício60, eventualmente o de contador e arrendador das terras da 
rainha D. Leonor, cargo que desempenhava em 149261 e no qual se mantinha ainda 
em 150962. Manteve, porém, ligação à Ordem de Santiago, tendo renunciado em 
1516 à comenda da igreja do Salvador da vila de Santarém63, embora venha a ser 
referido novamente como seu comendador em 152764.

Casos há, porém, em que se tornam mais evidentes as complexas relações 
forjadas a nível local entre as diferentes esferas de poder, com recurso a distintos 
tipos de vínculos, as quais frequentemente se traduzem em processos de afirmação 
social, de acesso ou controlo do governo urbano e de mobilidade social.

Entre os vários exemplos que poderíamos apontar, selecionámos alguns casos 
que nos parecem esclarecedores.

Fernando Afonso, documentado em 1422 como escrivão da puridade do 
Infante D. João, esteve presente nesse ano no Cabido da Ordem de Santiago65 e 
é referido como desembargador dos seus feitos66 e vedor das suas terras67. Após 
a morte do Infante, foi nomeado em 1443 como coudel de Sesimbra, Ribatejo, 
Palmela e Setúbal68, conhecendo-se a sua ligação a algum património no Torrão69, 
em Coina70, Sarilhos71, Azeitão72 e no termo de Sesimbra73. Foi casado com Isabel 
Velha74, sendo pai de Nuno Fernandes Velho, cavaleiro da Ordem de Santiago75, e 

57  Idem, ibidem, Livro 2, fl. 45.
58  Idem, ibidem, Livro 282, fls. 74-75.
59  Idem, ibidem, Maços, doc. 51.
60  Idem, ibidem, Livro 2, fls. 39v-40.
61  ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 72, fls. 97-97v.
62  ANTT, Chancelaria de D. Manuel, Livro 41, fl. 101.
63  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 278, fls. 32v-33.
64  PIMENTA – op. cit., p. 312.
65  Livro dos Copos, pp. 356-358.
66  Livro da Vereação de Alcochete e Aldeia Galega (1421-1422). int., transcrição e notas de José Manuel 

VARGAS. Alcochete: Câmara Municipal de Alcochete, 2005, p. 179.
67  Sobre este indivíduo, cf. OLIVEIRA – A Coroa, os Mestres e os Comendadores, pp. 183 e 423-424.
68  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 27, fl. 150v.
69  Livro dos Copos, pp. 258-260.
70  ANTT, S. Vicente de Fora de Lisboa, Livro 84, fl. 341v.
71  Idem, ibidem, Livro 84, fl. 342v.
72  ANTT, Leitura Nova, Odiana, Livro 6, fls. 126v-127.
73  ANTT, S. Vicente de Fora de Lisboa, Livro 84, fl. 352v.
74  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 13, fl. 61v.
75  ANTT, Convento de Nossa Senhora da Consolação de Alferrara, Maço 3, doc. 46.
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de Isabel Fernandes, que viria a casar com João de Freitas, que foi almoxarife régio 
em Setúbal76 e também coudel.

Este último era filho de Gil Eanes de Freitas, cavaleiro, e de Leonor Martins77. 
Documentado como cavaleiro desde 1446, ano em que surge como juiz da confraria 
da Anunciada78, e citado como cavaleiro da Casa Real em 144979, representou a vila 
de Setúbal nas Cortes de 1459 em Lisboa80. Exerceu o ofício de almoxarife régio 
pelo menos desde 146881, cargo que acumulou com o de juiz das sisas e direitos, a 
que renunciou em 149682. Em 1472, recebeu o privilégio de fidalgo e a partir de 1475 
exerceu funções como coudel de Alcácer do Sal83, Setúbal84, Palmela e Sesimbra85, 
que acumulou com o ofício de juiz dos judeus e mouros de Setúbal86. Em 1486, 
recebeu ainda privilégio de estalajadeiro87.

Caso interessante é também o de Fernando Afonso de Aguiar. Referido a 
partir de 1476 como escudeiro do Duque de Viseu88, desempenhou o cargo de juiz 
ordinário em Setúbal no ano de 1488/148989, vindo a ser, seis anos depois, juiz de 
uma confraria local90. Desde 1499, foi procurador da Infante D. Beatriz91, vindo a 
ser também procurador de Justa Rodrigues, ama do rei e fundadora do Mosteiro de 
Jesus de Setúbal92, sendo referido em 1502 como cavaleiro da Casa Real93. Sobre este 
indivíduo, sabemos ainda que foi casado com Beatriz Eanes94, filha de João Pires, 
almoxarife da Ordem de Santiago em Setúbal, e que sua filha veio a casar com Lopo 
Gomes de Abreu95, sendo estes últimos citados na visitação de 1510 e constrangidos 
a reparar a ermida de S. João, que fora fundada pelo almoxarife João Pires96.

76  ANTT, Chancelaria de D. João II, Livro 8, fl. 226.
77  Arquivo Distrital de Setúbal (doravante ADS), SCMS, Confraria de Nossa Senhora da Anunciada, 

Livro de Registo de Escrituras, Parte II, fls. 8-8v.
78  ADS, SCMS, Confraria de Nossa Senhora da Anunciada, Livro de Registo de Escrituras, Parte II, fls. 79-80.
79  ANTT, Chancelaria de D. João II, Livro 8, fl. 226.
80  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 36, fls. 200v-201; Idem, ibidem, Livro 33, fl. 31v; ANTT, 

Leitura Nova, Odiana, Livro 3, fls. 136v-137.
81  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 37, fl. 114.
82  ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Livro 40, fl. 61v.
83  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 30, fl. 61v.
84  Idem, ibidem, Livro 30, fl. 61v.
85  Idem, ibidem, Livro 30, fl. 62.
86  Idem, ibidem, Livro 30, fl. 52; TAVARES, Maria José Pimenta Ferro – Os Judeus em Portugal no 

Século XV. vol. 2. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1984, p. 704.
87  ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Livro 34, fl. 80v.
88  ANTT, Convento de S. João de Setúbal, Livro 4, fl. 38.
89  ANTT, Chancelaria de D. João II, Livro 26, fls. 104-104v.
90  ADS, SCMS, Confraria de Nossa Senhora da Anunciada, Livro de Registo de Escrituras, Parte I, fls. 24v-26.
91  ANTT, Santa Maria da Vitória, Maço 2, fl. 1.
92  ADS, SCMS, Confraria de Nossa Senhora da Anunciada, Livro de Registo de Escrituras, Parte II, fls. 112-113.
93  ANTT, Santa Maria da Vitória, Maço 2. 
94  ANTT, Convento de S. João de Setúbal, Livro 4, fl. 38.
95  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 151, fls. 11-100.
96  Idem, ibidem, fls. 11-100.
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Este último poderá ser filho de Pêro Anes, tabelião de Setúbal, e irmão de 
Leonor Pires e de Margarida Pires. Em 1460, exercia funções como almoxarife 
do Infante D. Fernando em Setúbal97, cargo que desempenhou até à sua morte, 
ocorrida antes de Abril de 148398. Em 1468, seria casado com Alda Rodrigues99 
e é referido como cavaleiro e vedor da Casa do Príncipe D. João, administrador 
da Ordem100. No ano seguinte, desempenhou funções como juiz da Confraria da 
Anunciada101.

Digno de referência é igualmente o caso de Fernão Cardim, mencionado em 
1477 como escudeiro do Infante D. Fernando, sendo nesse ano confirmado como 
chanceler da correição do Mestrado da Ordem de Santiago e escrivão perante o 
ouvidor, cargo que já exercia durante a administração do mestrado de Santiago 
pelo referido Infante102. Em 1503, é referido como escrivão da câmara da vila de 
Setúbal103, cargo em que lhe sucedeu seu genro, Gomes da Serra, casado com sua 
filha Beatriz Cardim104. São ainda seus filhos os bacharéis João Cardim105 e Jorge 
Cardim106. Em 1510, é escudeiro fidalgo da Casa Real107.

Um último exemplo é o de Pero de Gouveia, filho de Álvaro Peres, escudeiro, 
morador no julgado de Penaguião, e de Filipa de Gouveia108. Conhece-se em 1499 
a sua nomeação como camareiro e guarda-roupa do Mestre D. Jorge de Lencastre, 
sucedendo a Antão de Faria109, vindo a assumir funções, em 1502, como escrivão 
da cozinha do Mestre110, sendo-lhe posteriormente confiado os cargos de contador 
da Casa do Mestre, que exerceu de 1531111 a 1544112, e de contador da aposentadoria 
do Mestre, que desempenhava em 1540113. Sabe-se que em 1529 possuía um moinho 
de maré junto a Setúbal114. Foi pai de Maria de Gouveia e de António de Gouveia115, 

97  Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 37, doc. 1261.
98  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 2, fl. 5; BRAGA, Paulo Drumond – Setúbal Medieval (Séculos XIII a XV). 

Setúbal: Câmara Municipal de Setúbal, 1998, p. 294.
99  ADS, SCMS, Confraria de Nossa Senhora da Anunciada, Livro de Registo de Escrituras, I Parte, fls. 

20-20v.
100  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 28, fl. 52v.
101  ADS, SCMS, Confraria de Nossa Senhora da Anunciada, Livro de Registo de Escrituras, Parte I, fls. 

21v-22v.
102  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 1º de Suplemento de Chancelaria, fls. 5-5v. 
103  Idem, ibidem, Livro 8, fl. 50v.
104  ADS, SCMS, Livro dos Beis eramcas da Capela de Maria da Pipa, 1616, fls. 18-21.
105  ANTT, MCO, OS/CP, Documentos Particulares, maço 4, nº 36.
106  ANTT, Convento de S. João de Setúbal, Livro 9.
107  Idem, ibidem, Livro 9.
108  ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Livro 16, fls. 79v-80.
109  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 4, fls. 29-30v.
110  Idem, ibidem, Livro 55, fls. 137-142.
111  Idem, ibidem, Livro 15, fls. 123v-124.
112  Idem, ibidem, Livro 21, fls. 184v-185v.
113  Idem, ibidem, Livro 18, fls. 123-123v.
114  Idem, ibidem, Livro 54, fls. 399v-402v.
115  ANTT, Hospital S. José, Livro 530, fls. 179v-181; ANTT, Livro 2º das Capelas da Coroa, fl. 203v. 
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que viria a ser comendador da Figueira da Ordem de Avis116 e alcaide mor de Seda 
em 1538117, o qual seria referido desde 1543 como Tesoureiro do Mestre118. Este 
último foi casado com Urraca da Serra, filha de Gomes da Serra119, escrivão da 
câmara da vila de Setúbal, a quem viria a substituir120.

Os casos agora apresentados, que constituem apenas uma breve amostragem 
retirada de uma realidade mais ampla que pretendemos vir a aprofundar no 
futuro, permitem, contudo, identificar alguns parâmetros que um inquérito mais 
abrangente envolvendo outras urbes inscritas na jurisdição da ordem militar de 
Santiago e mesmo na de Avis, cujo governo pertence, no período analisado, ao 
mesmo administrador, poderá enriquecer e solidificar.

Os trajetos apresentados evidenciam diversos casos de ascensão social e 
até de nobilitação, propiciadas, entre outros fatores, pela integração na ordem 
militar de Santiago, a qual podia assumir vias distintas e etapas sucessivamente 
alcançadas. Efetivamente, os percursos destes homens surgem por vezes associados 
ao desempenho de ofícios inerentes à administração dos domínios jurisdicionais 
da instituição, podendo resultar na posse de comendas ou na pertença a órgãos 
de governo como o Conselho dos Treze. As estratégias matrimoniais seguidas, os 
investimentos realizados de âmbito fundiário ou mercantil e a ligação a instituições 
do universo confraternal permitiram a estes indivíduos projetar-se e distinguir-se 
de outros elementos da sua comunidade, criar ou reforçar laços de sociabilidade 
no mundo urbano através dos quais reforçaram a sua posição social e patrimonial, 
reconhecendo-se inclusivamente casos de participação política no governo urbano, 
assinalando-se o facto de o cargo de escrivão da câmara de Setúbal ter permanecido 
durante pelo menos oitenta anos na posse de uma só família, a qual tinha fortes 
laços aos administradores do mestrado de Santiago e Avis.

Entendendo a sociedade urbana como uma construção social, resultante 
das lógicas de articulação ou de oposição relativamente a diferentes esferas de 
poder, a cidade emerge assim como um espaço em que as elites se consolidam pela 
associação com as autoridades locais e pela participação política, num processo 
dinâmico em que assumem protagonismo outras solidariedades, como as redes 
de natureza familiar, económica e religiosa121, aspectos que são evidenciados pela 
análise da vila de Setúbal medieval.

116  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 18, fls. 12-12v.
117  PIMENTA – op. cit., p. 336.
118  Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 38, doc. 1290.
119  ANTT, Livro 2º das Capelas da Coroa, fls. 203-203v.
120  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 18, fls. 12-12v.
121  ASENJO GONZÁLEZ, Maria – “Urban systems as an oligarchy structuring process in fifteenth century 

Castilian society”. in ASENJO GONZÁLEZ, Maria (ed.) – Oligarchy and Patronage in Late Medieval Spanish 
Urban Society. Col. Studies in European Urban History (1100-1800). Vol. 19. Turnhout: Brepols, 2009, pp. 29-32.
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Apoio:

Frente al conflicto político, como expresión máxima o sumatorio de toda 

conflictividad, cabe concebir otros escenarios, otras posibilidades de relación, desde 

la neutralidad de los compromisos surgidos en cada momento relacional y agotados 

en el propio instante, hasta la alianza más o menos prolongada y dotada de unos 

fines, unos compromisos y unos medios de intervención más o menos elaborados. 

Conflicto político: lucha y cooperación se presenta como una propuesta de análisis 

que pretende recuperar la capacidad de acción, de ser y sentirse actor, para la 

agencia urbana, emparejándola con la nobleza en el mismo nivel de representación 

política, en el marco de un contexto político conflictivo o no, y de unas formulaciones 

relacionales que conducen a reconsiderar el papel jugado por cada actor, asumiendo 

que ni todos los integrantes de la nobleza eran iguales, ni lo eran los integrantes 

de ciudades y villas.

José Antonio Jara Fuente, Introducción
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