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Introdução

Vêm finalmente a lume os textos selecionados do IV Colóquio Internacional  
“A Nova Lisboa Medieval”, que se realizou entre os dias 19 e 20 de Novembro de 
2015. Por circunstâncias diversas – a ambição de incluir o maior número de textos, 
o avolumar doutros encargos, e, por fim, a surpresa da pandemia –, a publicação 
destes trabalhos foi adiada muito para lá do que seria desejável, a qual fica agora 
devidamente acessível a todos. Agradecemos, por isso, aos autores que nos 
entregaram os seus textos e que mantiveram o seu desejo de os publicar connosco1, 
assim como o facto de muitos deles os terem actualizado, de modo a incluírem 
aquilo que, desde 2015, de mais importante se foi produzindo sobre os temas neles 
tratados. 

Com o título “Os territórios da Lisboa medieval”, este livro reune um conjunto 
de contributos muito diversos, que procuram compreender a cidade, quer na 
multiplicidade dos espaços que dela faziam parte, numa diacronia que se estende da 
Antiguidade Tardia aos finais da Idade Média, quer na articulação dinâmica que ela 
estabeleceu com territórios situados bem para lá das suas muralhas. Relação ditada 
por necessidades de abastecimento, comerciais ou militares, ou motivada pela sua 
crescente importância no conjunto da região mais ocidental da Hispânia, e, mais 
tarde, do reino português em formação e afirmação, e que revelava, no fundo, o 
poder da cidade e das suas gentes. A consolidação do avanço cristão para sul permitiu 
que o espaço urbano se estruturasse para além das antigas muralhas, e a crescente 

1  Dos textos originalmente seleccionados para publicação, apenas um, de Mário Viana, foi retirado e 
publicado noutro lugar. Cf. VIANA, Mário – “Entre Lisboa e Santarém: a Anomalia Climática Medieval e a sua 
relação com o povoamento e a organização do espaço em Portugal”. Cadernos de Trabalho, Ponta Delgada, 4 
(2020-2021), pp. 105-122.
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presença e interesse dos monarcas conferiram-lhe uma grandeza e uma importância 
política cada vez mais destacadas. As rotas marítimas entre o Mediterrâneo e o Norte 
da Europa, que nela há muito faziam escala, depressa a transformaram numa cidade 
portuária, senão na mais importante do reino, com afluxo de gentes e de produtos 
das mais diversas partes deste e de muitas outras cidades do Ocidente europeu. Aí 
se foram instalando várias comunidades de mercadores estrangeiros, e a própria 
Coroa fará de Lisboa a sede de importantes organismos ligados à administração, à 
justiça ou ao trato dos produtos oriundos das terras paulatinamente conquistadas 
ou descobertas. Nela investiram nobres e a gente abastada da mercancia, as elites 
que se afirmam pelo serviço do monarca e pela ligação ao governo da cidade. Por 
toda a urbe em crescimento, multiplicaram-se as casas religiosas, enquanto os 
próprios bairros de judeus e mouros se desdobraram para acolherem os membros 
destas minorias que procuravam residência em Lisboa.

O presente livro abre, de resto, com uma apresentação magistral da Lisboa 
Medieval, proposta por Iria Gonçalves, a partir dos seus múltiplos espaços: das 
muralhas com as suas portas aos principais eixos do seu tecido viário, das ruas e 
praças aos centros polarizadores da vida da cidade (a alcáçova, a sé, a Ribeira e a Rua 
Nova, o Rossio, os distintos bairros), dos espaços de maior concentração dos diversos 
ofícios aos que, mesmo em finais da Idade Média, se mantinham por urbanizar, 
ocupados por hortas, pomares, jardins e olivais. Uma cidade estruturada, diversa e 
em movimento, parece ser, portanto, a imagem que resulta desta investigação.

Três outros textos olham para a cidade no período anterior à definitiva 
conquista cristã. Convocando sobretudo as fontes arqueológicas disponíveis para 
os séculos de ocupação suévico-visigótica, Paulo Almeida Fernandes discute 
e questiona o tradicional paradigma que acentua um inexorável estiolar da vida 
urbana e um despovoamento da cidade na sequência da instalação de novos povos 
e do desagregar das estruturas administrativas e militares romanas. O quadro 
oferecido evoca, é certo, uma transformação profunda, tanto na desestruturação 
da cidade romana, determinada sobretudo pela perda de funcionalidade de alguns 
dos seus mais emblemáticos edifícios e da reconfiguração de diversos espaços 
produtivos, como pelas transformações que a própria implantação do Cristianismo 
impôs na topografia urbana. Mas estas mudanças ocorrem numa cidade com 
uma vida urbana muito animada, evidenciada tanto pela actividade construtiva, 
como pela permanência de importantes circuitos comerciais e pela capacidade de 
atracção que a cidade exercia sobre as suas periferias e as áreas peri-urbanas. Os 
dois outros textos, de António Rei e de Natália Maria Lopes Nunes, completam de 
certa forma este panorama de Lisboa, agora sob domínio muçulmano. O primeiro 
autor, socorrendo-se das descrições feitas pelos geógrafos árabes, disponibiliza um 



11INTRODUÇÃO

manancial de informações sobre “a flora de Lisboa e sua região”, enquanto a segunda 
reconstrói as paisagens literárias associadas à vitalidade cultural da cidade islâmica 
e à centralidade desta no quadro do al-Andalus.

Os dois textos seguintes recuperam o termo de Lisboa, ambos por caminhos 
bem distintos. Um primeiro, estudado por André de Oliveira Leitão, mostra a 
importância e a complexidade do processo de definição dos limites das paróquias 
medievais e como nelas se cruzavam distintos interesses económicos, bem patentes 
na contenda entre o Estudo Geral, instalado em Lisboa desde 1290, e a paróquia de 
Santa Maria de Sacavém, cujos rendimentos estavam adscritos àquela instituição. 
O segundo considera a rede de residências régias que se desenvolveu em torno de 
Lisboa e dos seus territórios, com o estudo trazido por Milton Pedro Dias Pacheco 
sobre o Paço de Frielas, sito no actual concelho de Loures.

Das residências dos monarcas, o olhar afasta-se para outros territórios 
estreitamente ligados à cidade de Lisboa. Desde logo, para sul, para a “outra 
margem”. Trazida por José Augusto Oliveira através do estudo do Foral da 
Portagem de Lisboa e das menções que nele se fazem a Almada e a Coina no 
âmbito dos múltiplos locais que garantiam, por via comercial, o conveniente 
abastecimento da cidade. Igualmente analisada por João Costa, que se interrogou 
sobre os traços que ligavam a vila de Palmela, pertencente aos freires-guerreiros de 
Santiago e sede do seu convento desde 1482, a Lisboa. Depois, para norte, para as 
relações com dois outros importantes núcleos urbanos: Santarém, a qual, graças 
ao Tejo, desde cedo se afirmou como uma cidade e uma região indispensáveis ao 
abastecimento de Lisboa – assim o demonstra, de forma clara, Maria Manuela 
Catarino, ao recensear a navegação e a pesca nas águas do Baixo Tejo medieval —, 
e Torres Vedras, coração de uma região de grande fertilidade, também ela fulcral 
para o afluxo dos mais variados produtos à cidade de Lisboa, mas cujas relações se 
traduzem também em termos sociais e políticos: nos investimentos fundiários, nos 
poderes que se instalam na região, nas estreitas relações com o poder real e com as 
elites leigas e eclesiásticas do reino.

Por fim, dois outros textos são dedicados ao mosteiro cisterciense de S. Dinis 
e S. Bernardo de Odivelas. O primeiro deles é de Giulia Rossi Vairo e considera o 
processo de fundação e o significado desta casa no quadro da estratégia dionisina 
de perpetuação da memória da realeza, bem patente na escolha do mosteiro como 
local de sepultura. O outro é de Luís Miguel Rêpas e recupera o sentido dos estatutos 
que lhe foram dados pelo próprio monarca, seu fundador, no sentido de garantir a 
exemplaridade da sua vida monástica e o respeito pela clausura nesta casa feminina.

O percurso proposto ao longo dos textos aqui reunidos mostra-se, assim, 
diversificado, quase como um mosaico de análises e de perspectivas. Com olhares 
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que abrem novos horizontes e convidam a completar esta compreensão dos 
territórios que, em Lisboa e sob a sua influência, ajudam a perceber a cidade na sua 
relação com outros núcleos urbanos, com o mundo peri-urbano e rural. Espaços 
fundamentais para garantir o abastecimento dos mercados urbanos, mas com os 
quais se estruturaram relações económicas e de poder, assegurando a primazia 
da cidade sobre uma vasta região. No fundo, foi o paulatino alargamento destas 
relações, cada vez mais promovidas pelo desenvolvimento das redes comerciais e 
pela acrescida circulação de gentes pelo Ocidente medieval, pelo Atlântico e pelo 
Mediterrâneo, que fizeram de Lisboa a cidade das desvairadas gentes de Fernão 
Lopes, a que os tempos não muito posteriores dariam um alcance ainda maior.

João Luís Fontes
Luís Filipe Oliveira


