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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho intitulado, A Visão Sócio-Política 

de Dom Duarte no Leal Conselheiro e em Sua Legislação ,  abarca 

um período histórico de aproximadamente cinqüenta anos, em que 

tentaremos analisar a história de Portugal,  desde fins do século XIV 

até ao término da primeira metade do século XV.  

Escolhemos esse tema, de um lado, porque está 

intimamente ligado ao nosso antigo desejo,  cultivado desde a época 

em que freqüentávamos o curso de graduação em história,  de vir a 

estudar mais profundamente a história medieval portuguesa.  

Esse desejo começou a se efetivar,  quando 

freqüentamos, durante o 1º semestre de 1994, a disciplina do 

Programa de Mestrado em História das Sociedades Agrárias 

intitulada “O Agrário e o Urbano em Portugal nos séculos XIV e 

XV”, ministrada pelo professor Dr. José Antônio de Camargo 

Rodrigues de Souza, tendo, tomado contato, pela 1ª vez, com a 

figura do Rei Dom Duarte (1391-1438),  cuja importância ímpar para 

nós, enquanto monarca, advém do fato de ele não só ter sido, um 
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rei culto,  algo raro naquela época, atuando como braço direito de 

seu pai,  D. João I (1357-1433),  a partir  da experiência que adquiriu 

desde 1411, mas também ter concebido um projeto sócio-político 

baseado na lealdade interpessoal,  de pais para com os fi lhos,  de 

fi lhos para com o pais,  do governante para com os seus súditos,  e 

destes para com o seu rei .  

Além disso, nossas principais fontes de investigação e 

análise:  a obra Leal Conselheiro ,   O livro da Cartuxa ou Livro dos 

Conselhos de El Rei D. Duarte e a Lei Mental,  acabaram por nos 

mostrar e levar a refletir sobre uma visão de mundo, quer em suas 

linhas gerais e mensagens (visíveis ou contidas nas entrelinhas),  

que mostram um cenário ambíguo, em que o espaço e a tradição 

rurais passaram a conviver com a “rapidez” e as transformações de 

um mundo urbano que despontava célere,  na mais nova nação 

européia,  despertando em nós, fascínio, enorme interesse e 

curiosidade, dados esses que tentaremos mostrar ao leitor ao longo 

da trabalho.  

Para além disso, a partir do projeto político-social,  que 

se encontra esboçado no Leal Conselheiro ,  tentaremos delinear o 

perfil  do rei  Dom Duarte,  que durante centenas de anos, de acordo 

com a opinião de muitos historiadores,  entre eles Oliveira Martins,  

foi tido na conta de débil ,  fracassado, melancólico etc,  ou seja,  um 

rei fraco e sem vontade, imagem essa que não corresponde à 
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verdade dos fatos,  nem faz jus aos atos e ao pensamento do 

referido monarca, expressa em seus escritos,  antes referidos.  

Por outro lado, temos estudiosos da medievalidade 

portuguesa que refutam  essa visão depreciativa de Dom Duarte,  

entre os quais:  Faria de Vasconcelos e o Pe. Domingos Maurício,  

que em suas obras procuram reabilitar,  ou antes,  apresentar um 

novo perfil  deste rei .  

Há bibliografia especializada que corrobora este nosso 

ponto de vista e que desbanca as visões mais tradicionais e 

conservadoras.  Procuramos não ser tendenciosos,  ao analisar ambas 

as vertentes historiográficas.  

Com relação aos trabalhos mais recentes sobre Dom 

Duarte,  devemos ressaltar aqueles da autoria de José Gama, em que 

o autor salienta,  no entanto, o caráter fi losófico do Leal 

Conselheiro  e sua importância como tal 1.  

Postura semelhante encontramos nos trabalhos 

produzidos pelos estudantes de Pós-Graduação da Universidade 

Federal Fluminense 2,  sob orientação da renomada medievalista 

                                                
1 Podemos ci tar  en tr e suas obras:  a)  A Fi losofia da  Cul tura  Por tuguesa  n o Leal  
Conse lhe iro  de D.  Duar te.  Braga:  FCG/JNICT,  1995;  b)  Notas para uma Fi losofia da 
Cul tur a.  Revista Brasi lei ra  de Fi losofia.  São Paulo,  v.36 ,  fasc.  146 ,  1987;  c)  Aná l ise 
das Pa ixões n o “Lea l  Con selh eiro”.  Revista  Por tuguesa  de Fi losofi a.  Dom Duar te 
(1391-1991) n o 6º  Centenár io do seu n ascimen to.  Braga,  ju l . \set . ,  tomo XLVII,  fasc.  
3,  1991.  
2 Podem ser  ci tados:  Alexandra  Machado,  O discur so do Paço – o ideal  de n obre n o 

Leal  Con selh eiro;  Paulo Accor si  Jr . ,  O papel  da  nobreza n a produção da Ident idade 
Naciona l  Por tuguesa n a prosa  do Rei  D.  Duarte (1434 -1438),  ambos per tencentes a 
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brasileira,  Professora Doutora Vânia Frões,  não tendo os seus 

autores,  no entanto, se preocupado em analisar a atuação 

governativa de D. Duarte consoante a sua bagagem cultural e 

maneira de ver e pensar o mundo de seu tempo e a realidade de seu 

país.  

Este é um dos motivos que nos estimularam a pesquisar 

a obra literário-legislativa e o governo de Dom Duarte e verificar a 

sua originalidade. Ora, dado que o Programa de Mestrado, cuja 

vertente historiográfica converge sua atenção para a história 

regional e brasileira,  este trabalho reverte -se,  pois,  de um caráter 

original e inédito,  conquanto tenha sido dificíl imo realizá-lo.  

Quando escolhemos este assunto sabíamos das 

dificuldades pelas quais iríamos passar,  mas, o desejo de realizá -lo 

foi mais forte,  e  aqui está um estudo que, não supomos completo, 

nem acabado, mas sim, como o ponto de decolagem para vôos mais 

altos.  

Para nós, as importância deste tema, decorre do fato de 

que a colonização do Brasil ,  no início do século XVI, foi  em parte,  

                                                                                                                                          
um Grupo de Estudos em Histór ia Medieva l  da  Un iver sidade Federa l  Flumin en se,  
or ien tados pela  Dra .  Vânia  Frões.  Estes t r abalh os for am apresentados no Encon tro 
da  ANPUH,  no Rio de Jan eiro,  em setembro de 1994.  
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uma herança básica e direta das determinações legislativas de 

cunho político-social e agrário da Dinastia de Avis,  e igualmente 

que a colonização ou ocupação das terras goianas decorreu, 

outrossim, da forma jurídica de exploração e colonização da terra 

“brasilis”. 

Esse dados nos levaram a formular as seguintes 

hipóteses de trabalho: 1) As condições geográficos e naturais de 

Portugal  impeliram a sua gente e os seus dirigentes,  no final de 

século XIV e princípios do XV, a pensar e a agir social e 

politicamente condicionados e presos a uma sociedade agrária ou 

não? 2) A nova dinastia,  a de Avis,  que ascendeu ao poder em 1385, 

percebeu (ou não) que estavam a acontecer ou não mudanças 

sociais e econômicas no campo e na cidade, naquele momento? 3) O 

perfil  de D. Duarte,  através dos textos que escreveu, e de sua 

atuação governamental,  condizem ou não com a imagem 

depreciativa que alguns historiadores dele traçaram? 4) Tal perfil ,  

delineado nos mencionados textos, reflete ou não uma concepção 

sócio-política preparada e consoante os novos tempos e rumos a 

serem dados a nação? 

Isto posto, queremos, pois,  neste trabalho, analisar e 

definir as relações que houve entre a política agrária tradicional da 

Coroa, e as mudanças que o Estado e a nova dinastia percebiam que 

estavam a acontecer na estrutura social portuguesa, inquirir e 
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analisar o teor de que a sociedade portuguesa, no período em 

exame, não estava tão rigidamente dividida ou era imóvel como, à 

primeira vista,  pareceu a muitos historiadores;  mostrar como o 

Estado português se encaminha para a burocratização 

administrativa no governo de D. Duarte;  examinar e analisar as 

políticas agrária e urbana concebidas, adotadas e praticadas por D. 

Duarte,  correlacionando-as com seu projeto global de governo. 

Para realizar nossos intentos,  organizamos este trabalho 

em três capítulos.  No primeiro, intitulado Portugal no início do 

século XV ,  tentaremos esboçar um panorama geral sobre Portugal,  

entre 1400 e 1438, em que trataremos dos seguintes aspectos:  a)  As 

condições Geo-Climáticas e os Recursos Naturais;  b) A População 

no Espaço Lusitano; c)  As relações entre cidade-campo; d) as 

atividades Econômicas.  

Achamos que, ao trabalhar esses tópicos,  teremos 

condições de esboçar um painel estrutural sobre Portugal no 

período que nos interessa e dessa forma, introduziremos o leitor 

interessado no mundo lusitano.  

Ao trabalharmos o segundo capítulo, que tem por título 

O Leal Conselheiro e a Sociedade Portuguesa ,  falaremos da obra 

maior de um monarca que por sua cultura destaca-se e distingue-se 

dos demais monarcas europeus do período em apreço. Para isso, 
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dividimos o capítulo em tópicos que, ao nosso ver,  conduzem a um 

melhor entendimento do texto, e que por sua lógica torna o assunto 

compreensível e acessível a quem, por ventura, o leia e que não 

tenha maiores conhecimento sobre o assunto. Para a realização de 

nosso intento, assim dividimos o capítulo: a) Don Duarte como 

autor do Leal Conselheiro  e  como rei,  destacando as diferentes 

visões historiográficas a cerca de sua pessoa, para uns, 

caracterizado como uma pessoa fraca, sem vontade e melancólica,  e 

para outros autores,  retratado como uma figura injustiçada por 

autores tendenciosos,  procurando, ao final,  apresentar nossa 

própria visão sobre este monarca lusitano, b) depois,  oferecemos 

uma visão global do Leal Conselheiro ,  examinando sua estrutura 

interna, seus objetivos,  o público a que se destinava, etc;  c) por 

último, analisaremos as concepções de D. Duarte sobre o mundo, o 

homem e a sociedade.  

No terceiro capítulo, intitulado As Políticas Agro-

Urbanas de D. Duarte ,  iremos tratar,  não apenas da atuação global 

de D. Duarte,  como rei,  mas especialmente de sua política agro-

urbana à luz de sua produção legislativa. Partiremos da análise de 

algumas de suas leis.  Assim, constituirão nossas fontes de estudos: 

a Lei Mental,  as Ordenações de Dom Duarte,  o Livro da Cartuxa e 

algumas leis da Monumenta Henricina.  
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Ora bem, a visão de D. Duarte baseou-se num plano de 

governo em que se destacam as diferenças e semelhanças existentes 

entre os mundos urbano e o rural;  a priorização das categorias 

sociais l igadas à burguesia citadina detentora do poder econômico 

e concelhio após a Revolução de 1383-1385, em detrimento da velha 

nobreza, que não apoiava o Mestre de Avis.  

Essa política de benefícios,  começada com D. João I,  

acabou norteando toda a vida política e social do Reino, com 

relação à cidade e ao campo.  

Além disso, tal  política visava a que os burgueses 

detentores do poder econômico, também ascendessem socialmente e 

politicamente, uma vez que eram eles que podiam financiar,  em boa 

parte,  o projeto expansionista da Dinastia de Avis e deles próprios.  

Deparamo-nos, outrossim, com a intensificação da 

urbanização em território português, no período em tela,  fato esse 

que, também, contribuiu para, em maior ou menor grau, conforme a 

região, desestruturar a antiga sociedade medieval portuguesa, 

embora a mesma continuasse sendo dependente do campo.  

Tais mudanças, no entanto repercutiram sobre o campo 

e seus habitantes,  nobres,  vilões e camponeses,  os quais,  em parte,  

ao menos, acompanharam o ritmo citadino, mudando sua 

mentalidade rural.  Essas mudanças foram captadas por D. Duarte e 

constituíram fonte de preocupação para si ,  enquanto monarca, pois 
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sua política centralizadora  poderia vir a sofrer obstáculos,  de um 

lado e de outro, por isso, ele adotou medidas legais,  institucionais 

e morais que visavam, através de seu exemplo, a reorganizar essa 

sociedade em transição.  

É por tais razões que esta dissertação se enquadra na 

Linha de Pesquisa do Programa de Mestrado, intitulada história 

das cidade-campo. 

Procuramos nos basear ,  para realizar nosso trabalho, no 

método estrutural/conjuntural.  Partimos do geral para o particular,  

buscando aplicar esse procedimento ao ordenar o texto, tratando da 

macro-estrutura da história portuguesa dos fins do século XIV para 

os inícios do século XV. 

O segundo capítulo é o elo intermediário com o último, 

onde introduzimos a figura e a obra literária de Dom Duarte.  O 

último capítulo é,  portanto, o ponto chave de nosso estudo, onde 

focalizaremos o objeto central investigado.  

Procuramos, ainda, nos aproximar do modelo proposto 

pela história Nova, ao elegermos uma obra literária como uma de 

nossas fontes principais de análise.  A par disso, procuramos evitar 

a forma tradicional de se escrever a história,  apesar de termos 

elegido como tema de estudo uma figura política,  Dom Duarte e 

sua atuação governamental.  
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Partamos, então, para vermos o resultado de nossa 

pretensão: um trabalho de uma estudiosa goiana sobre a história 

medieval portuguesa.  

 



CAPÍTULO I 

 

PORTUGAL NO INÍCIO DO SÉCULO XV 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mar Português 

Ó mar salgado, quanto do teu sal  
São lágrimas de Portugal!  
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,  
Quantos fi lhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar!  
 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena 
Quem quer passar além do Bojador  
Tem que passar além da dor.  
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,  
Mas nele é que espelhou o céu.  
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1 As condições Geoclimáticas e os Recursos 

Naturais de Portugal no início do Século XV 

 

As paisagens mudam, transformam-se, mas, de acordo 

com a permanência dos elementos que caracterizam uma região 

natural,  podem manter-se relativamente inalteradas por séculos,  e 

até mesmo milênios.  Assim, as regiões naturais,  apesar de sofrerem 

modificações,  conservam a sua individualidade, a sua 

especificidade, a sua identidade, podendo-se dizer que, as regiões 

naturais,  hoje existentes em Portugal,  pouco diferem da realidade 

geográfica medieval.   

As paisagens humanizadas que hoje contemplamos com 

certeza seriam irreconhecíveis,  durante os  séculos XIV e XV. Mas, 

as serras,  as altitudes, as longitudes, os cursos dos rios,  em menor 

proporção, as cores,  estas seriam facilmente reconhecidas.  

Estas características geográficas do território português 

possibilitam suas divisão em duas grandes zonas. O norte,  

montanhoso e granítico, de clima atlântico; e o sul,  plano e 

calcário,  de clima mediterrâneo.  
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São duas zonas naturais,  distintas entre si  mesmo, 

embora, possamos afirmar que as características climáticas,  

atlântica e mediterrânica,  existem por todo o país.  

O norte apresenta contrastes muito marcantes,  

dividindo-se naturalmente em duas regiões o Norte Atlântico, uma 

região litorânea, temperada e úmida e o Norte Transmontano, 

geralmente planáltico, seco, de temperaturas anuais extremas.  

Enquanto o Norte é acentuadamente marcante em seus 

verdes,  o Sul caracteriza-se pela monotonia de sua paisagem 

geográfica,  onde encontramos planaltos médios,  extensas bacias 

hidrográficas,  terrenos planos e pouca chuva. (Figura Anexo)  

Com relação ao aspecto pedológico, Portugal é pobre. 

Os solos são muito ácidos ou alcalinos,  observando-se,  por isso, 

um baixo valor agrológico. Este é um dos motivos que tornam os 

terrenos portugueses,  em boa parte do território luso, fracos ou 

impróprios para a agricultura; aquelas áreas onde as culturas se 

tornam "quase" impossíveis,  passam a exigir um esforço técnico e 

produtivo muito grande e dispendioso.  

As rochas-mães que dão origem ao subsolo português 

são quatro: rochas calcárias,  rochas cristalinas,  areias e grés,  xistos 

pouco ou nada cristalinos.  

Os solos originados a partir  da rocha calcária são 

agrologicamente bons, menos nos maciços montanhosos, onde o 

declive do terreno e a prática do pastoreio não permitem a fixação 
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do húmus. Estes terrenos se caracterizam por serem leves,  

azotados, f irmes, alcalinos e onde, em geral,  o clima é temperado,  

 

"estes  bons terrenos não são muitos  em Portugal,  apenas 

uma faixa significativa,  s ituada na Estremadura,  entre o 

paralelo da Batalha e de Lisboa. . .  depois,  sempre na zona 

sul do País ,  a lguns focos dispersos e reduzidos,  como os  

calcários lacustres terciários de Ervidel-Moura e os 

primários  de Elvas- Estremoz. Na zona norte estes  solos só 

figuram em breves  manchas localizadas entre Anadia e 

Cantanhede"3.  

 

Existem, ainda, alguns focos desse tipo de solo, embora 

reduzidos, dispersos pelo território português.  

Os solos predominantes em Portugal são aqueles 

derivados das rochas cristalinas,  principalmente dos granitos,  dos 

dioritos e dos xistos metamórficos.  A decomposição dessas rochas 

cristalinas forma solos de valor agrológico ou de fertil idade 

variável,  de acordo com o clima, a altitude e o declive da região 

analisada. Essas rochas são de fácil  desagregação e os detritos 

acumulam-se em bacias e depressões,  formando solos profundos, 

de aridez moderada; os terrenos do Norte são muito pouco 

permeáveis.   

 

"No Sul do País,  os  solos  destes  tipo provém de dioritos  e 

xis tos  metamórficos .  Existem na área de Portalegre,  na de 

                                                
3 SOUSA, Armin do de.  1993,  p.  317 .  
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Évora e na de Beja,  especialmente na de Beja,  onde se 

s ituam os solos  mais  ricos  de Portugal,  os célebres  

'barros '" . 4 

 

O terceiro tipo de solo é o formado a partir  de áreas e 

grés,  rochas detríticas sil iciosas, os quais ocupam boa parte da 

região sul de Portugal.  Tem um valor agrológico muito baixo, 

devido à falta de sais nutritivos em sua composição, e a vegetação 

predominante são os pinheirais e os matagais.  Este " é o caso do 

noroeste da Estremadura,  sudeste da Beira Baixa,  Ribatejo,  península de 

Setúbal e bacia do Sado." 5  

O último tipo de solo é aquele formado pelos rochas 

xistentas,  não cristalinas.  Esses solos são aqueles inférteis,  muito 

pobres,  impermeáveis.  A única forma de torná-los produtivos é 

através da adubação intensiva. Encontramos estes solos nas regiões 

de Trás-os-Montes, do Alto Douro, das Três Beiras,  do Alentejo e 

do Algarve.  

Ora, uma vez que boa fatia territorial  portuguesa, 

apresentava tais característica acima referidas,  só com muito 

trabalho seria possível obter uma produtividade razoável,  sem 

considerar os fatores naturais adversos,  como as enchentes e as 

secas,  aliás,  fenômenos muito comuns durante o período histórico 

em exame, bem como as dificuldades tecnológicas daquele período. 

                                                
4Idem.  ibi di .  p .  317 
5Idem ibid i .  p .  317 
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Isso explica,  então, as sucessivas crises frumentárias que assolaram 

Portugal durante alguns bons momentos dos séculos XIV e XV.  

Em termos geoclimáticas podemos estabelecer uma 

relação de parentesco ou permanência dos elementos naturais de 

longa duração do século XV, até os dias atuais.  

Com relação às paisagens urbanísticas e humanizadas, 

cremos ser impossível reter os elementos mutáveis das regiões 

naturais:  vegetação, campos, pastos,  matos.  Com certeza, podem 

ser e foram modificados, de acordo com a ação transformadora do 

ser humano, visando em primeira instância a satisfação de suas 

necessidades.  

A apropriação da natureza na Idade Média, embora 

realizada com técnicas rudimentares,  teve um efeito devastador. 

As queimadas, as derrubadas das florestas,  seja para obter 

madeira,  pasto ou solo fértil  para a agricultura, acabaram por 

tornar improdutiva uma boa fatia do território português, que, 

como vimos, é pobre em sais minerais;  daí ter baixo valor genético 

e nutritivo e,  por conseguinte,  pobreza agrológica.  

Devido à pobreza agrológica do solo português, mais o 

uso de técnicas rudimentares e da falta de dinheiro para investir  

no cultivo da terra,  a produtividade agrícola em Portugal era 

baixa, não tendo conseguido em determinados momentos de sua 

história suprir as necessidades alimentares do povo, vindo a 
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ocasionar períodos de fome. Essa situação obrigava o homem 

medieval a procurar outros recursos para suprir suas necessidades.  

Assim, os recursos naturais,  oferecidos pelas florestas,  

as quais ocupavam vastas extensões do território luso, eram de 

suma importância para as comunidades medievais.   

A palavra "florestas",  na documentação oficial  da época 

em apreço, foi  sempre substituída pelos termos mata, mato ou pelo 

próprio nome das árvores predominantes nos vários locais,  por 

exemplo: pinhal,  castanhal,  nogueiral,  freixial  e carvalhal (Figura 

em Anexo).   

A crise agro-social do século XIV, teve como uma de 

suas conseqüências o avanço da floresta e das áreas ditas " incultas" 

em todo território português. Com o avanço da floresta surgiu uma 

vegetação mais rasteira que transformou a parte do solo cultivado 

em matagal,  que, mesmo sendo menos útil  do que a floresta,  

constituiu fonte de renda e de abastecimento para a população, 

dado que o mato fornecia-lhe caça, lenha, teto das moradias etc.  

Entretanto, a ação predatória dos pastores,  das 

queimadas, da derrubada de árvores para a construção naval ,  para 

o fabrico de móveis,  de alfaias,  de soalhos, de utensílios 

domésticos,  de estábulos,  de adegas, e até mesmo para a obtenção 

de lenha, reduziram a área florestal portuguesa, ao ponto de a 

Coroa ter sido obrigada, a ou deter esse processo de devastação, 

nem sempre obtendo os resultados esperados, ou substituir a 
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cobertura vegetal por outra similar.  Tal foi  o caso de se reflorestar 

áreas devastadas com o plantio do pinheiro-bravo, de fácil  

expansão e de boa resistência aos mais variados tipos de solo. Mas, 

se por um lado, o pinheiro foi uma boa alternativa para o 

reflorestamento, inclusive para a obtenção de lenha, em 

contrapartida, ele empobreceu aqueles solos onde antes tinham 

predominado carvalhais,  cujas folhas contribuem para a 

fertil ização do solo, bem como não o esgotam. Esse fato,  de um 

lado, obrigou ao agricultor ter de recorrer a técnicas agrícolas mais 

aprimoradas e a dispender mais tempo e dinheiro, para tornar 

esses solos mais produtivos, e de outro, contribuiu para a 

diminuição da produção de víveres,  para o abandono das áreas 

tornadas "improdutivas" e para o aumento consecutivo dos preços 

dos gêneros agrícolas.  

A floresta ainda era o habitat natural de muitos animais 

que, para as comunidades medievais tiveram enorme importância,  

dado que muitos deles lhes forneciam carne fresca e peles que, 

curtidas e trabalhadas se transformavam em agasalho contra as 

intempéries climáticas,  ou eram exportadas.  

A atividade venatória,  durante a Idade Média, era uma 

atividade caracteristicamente exercida pela nobreza. Ao caçar o 

nobre preparava-se para sua função primordial:  a guerra.  Além de 

um divertimento, de um passatempo, as caçadas também serviam 

como treinamento nos períodos de paz, sendo vistas,  então como 
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uma atividade propedêutica da guerra.  Contudo, não eram 

exclusivamente os nobres que a praticaram. Com efeito,  para as 

camadas populares,  a caça era um elemento complementar de sua 

dieta,  de seu cotidiano.  

A caça praticada pelas comunidades medievais podia 

ser classificada em três tipos:  a defensiva, a ofensiva e a lucrativa.  

A caça defensiva era uma luta da "cultura" contra as 

"natureza";  nesse caso, os animais selvagens que habitavam os 

"florestas",  as "matas" ou os "bosques" invadiam o território 

ocupado pelo homem medieval,  seja atrás de suas plantações,  caso 

fossem herbívoros,  seja atrás de seus animais "criados",  quando 

carnívoros.  O que importa salientar é que, tanto num caso como no 

outro, esses animais selvagens prejudicavam as atividades 

agropastoris dos aldeões lavradores.   

Foi nesse quadro de defesa de seus interesses que ele,  o 

homem comum, do povo, usou a caça (atividade originalmente da 

nobreza) para se precaver dos prejuízos causados pela fauna 

selvagem. 

Um dos melhores exemplos a ser dado para este tipo de 

caça foi a efetuada contra os lobos. No século XV era hábito 

"correrem os lobos cada sábado".  Apenas aqueles que viviam da 

atividade piscatória eram dispensados dessa obrigação. A caça aos 

lobos era uma atividade defensiva, dado que sua carne não era 
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apreciada como alimento e apenas sua pele poderia ser 

aproveitada.  

A caça aos animais herbívoros,  ( lebres,  coelhos, veados, 

javalis),  era motivada tanto porque eles provocavam grandes 

prejuízos à agricultura, quanto porque também serviam como 

complemento alimentar,  pois a carne de qualquer desses animais 

era muito apreciada, por causa de sua excelente qualidade. 

Ademais,  muitos camponeses fugiam de seu "labor" diário para 

obter alguma carne a fim de quebrar a rotina do "pão" e do "vinho" 

e manter suas criações,  reservando-as para ocasiões especiais.  

Isso, porém, gerava sérias contendas entre os nobres e 

os camponeses,  porquanto ,  muitas vezes, estes alegavam praticar a 

caça defensiva como artifício para usufruir daquele privilégio dos 

nobres.   

A caça lucrativa era praticada por caçadores 

profissionais,  que faziam dessa atividade o seu meio de vida. 

Abasteciam o mercado urbano de peles e carne de animais 

selvagens, em caráter local ou regional,  devido ao problema de 

conservação da carne e à dificuldade quanto ao seu transporte.  

Outra atividade natural de relevo, em Portugal,  no 

período em apreço, era a mineração. Extraíram-se o ouro, a prata,  o 

ferro, o chumbo, o alúmen e o salitre.  

O ouro era extraído, principalmente, na região de 

Adiça, com uma produção que, constantemente, vai decaindo até 
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finais de quatrocentos.  O ferro era explorado em Trás-os-Montes 

(no Campo de Jales,  Monte Negro);  o chumbo, o alúmen e o salitre 

também eram explorados na região.  

A produção mineralógica era em pequena escala e 

quando muito, suficiente para o fabrico de instrumentos e 

ferramentas agrícolas.  Quanto aos metais nobres,  o ouro e a prata,  

também eram insuficientes para as necessidades nacionais;  para a 

fabricação de moedas, recorria-se freqüentemente à importação 

desses minerais em outras praças.  

Na mineração, ainda, se destacavam as pedreiras e os 

barreiros,  de onde se extraíam o calcário,  o granito,  o basalto,  o 

barro, que eram empregados nas construções e nas olarias.   

Mesmo com essa produção mineral,  podia-se considerar 

Portugal um país pobre, uma vez que o lucro obtido com essa 

atividade, na Baixa Idade, não era compensador.  

Enfim, um outro recurso natural português, não menos 

desprezível que os demais,  era o sal,  cuja atividade extrativa 

encontrava condições bem satisfatórias,  tais como uma extensa 

costa marítima, ventos fortes e quentes e temperatura elevada 

durante boa parte do ano.  

As principais salinas medievais portuguesas se locali -

zavam à beira mar, próximas das fozes dos rios Vouga, Mondego, 

Tejo e Sado, e em outros lugares menos importantes, porque a 
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permanente escassez da mão-de-obra inviabilizava a sua extração. 

O sal gema era extraído na região de Rio Maior.   

O sal tinha várias utilidades, tais como, na preparação 

de alimentos,  na salga de peixes e carnes,  ou ainda em cer ta 

atividades manufatureiras,  como a preparação de peles e couro.  
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2 A População 

 

O momento histórico em exame 1400-1438 caracteriza-se 

pela ausência de documentos censitários l igados, diretamente, ao 

cômputo geral da população portuguesa de então, o que só irá 

acontecer regularmente a partir do segundo quartel  do século XVI.  

A documentação oficial 6,  quando existente,  não 

objetivava a contagem populacional,  de maneira que os registros 

disponíveis,  de um lado, são relativos à determinadas regiões ou 

locais,  ou determinados assuntos, e ou à situações específicas,  

alguns, por exemplo, se reportam à questões militares,  outros de 

natureza eclesiástica se referem a nascimentos,  óbitos e casamentos,  

outros mais a assuntos fiscais.  Mas, nenhum registrava a contagem 

geral da população, muito menos sua distribuição pelo território 

português (Figura em Anexo).  

Ademais,  a quase totalidade desses registros,  cômputos, 

numeramentos,  l istas de inquirições,  etc,  foram desaparecendo à 

                                                
6 “Mesmo in dir etas,  as duas ún icas fon tes abran gendo todo o pa ís são a l i s ta  das 
Igr ejas de 1320-21 e o rol  dos bestei ros do cout o datável  de 1422 ou  pouco an ter ior .”  
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medida que perdiam sua atualidade. Muitos deles desapareceram 

porque não foram devidamente conservados e o tempo se 

encarregou de destruí-los.  É preciso considerar,  outrossim, que, 

certamente, houve um número considerável deles que foram 

sistemática e conscientemente "tirados de circulação",  porque isso 

era ou do interesse da coroa, ou dos senhores,  ou dos concelhos ou 

dos eclesiásticos.  Na maior parte dos casos desse tipo, com certeza, 

estavam a defraudar direitos de outrem em benefício desses grupos 

sociais,  e por isso mesmo, convinha que viessem a ser destruídos.  

Todavia,  uma das razões para o "desaparecimento 

documental"  desse período era o uso corrente de eliminar as coisas 

consideradas "inúteis"  e a falta de uma preocupação em preservar 

dados e memórias relacionados aos "fatos" ou às "necessidades" 

momentâneas,  como os "pedidos" reais.  Perdiam sua atualidade e 

importância,  ao passo que iam surgindo novas situações e outras 

necessidades.  

Tais documentos relativos à população podem ser 

classificados em três tipos:  a)  Fontes de dados numéricos de 

pessoas,  de âmbito nacional;  b) Fontes que registram coisas 

alusivas a pessoas;  c)  Fontes que informam números esparsos de 

pessoas a respeito de regiões e lugares,  e que contêm impressões 

sobre o estado demográfico do País ou de partes dele.  De acordo, 

portanto, com os dados existentes,  e comparando-os com as fontes 

                                                                                                                                          
Cf. :  MARQUES,  A.  H.  de Oliveir a .  1986.  p .15 .  
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disponíveis relativas à outros locais da Península Ibérica,  estima-

se,  aproximadamente, que a população portuguesa, à época em 

apreço, devia andar à volta de 900.000 a 1.000.000 de habitantes,  

conquanto na centúria anterior tivesse atingido a cifra de 

1.500.0007.  

Esse decréscimo populacional pode ser explicado por 

vários fatores,  difíceis de serem ordenados, segundo um grau de 

importância,  mas que tiveram, como se depreende, enorme 

repercussão negativa sobre a sociedade portuguesa de então, ao 

interferir,  por exemplo, no desenvolvimento econômico do País,  

nas relações entre as vilas/cidades e o campo, enfim nas próprias 

relações sociais,  como teremos ocasião de ver mais adiante.  

Dentre os fatores propiciadores e agravadores dessa 

crise demográfica,  podemos citar:  os maus anos agrícolas,  

conseqüentes das variações e oscilações climáticas incontroláveis,  

durante a primeira metade do século XIV, os quais incidiram não 

apenas no tocante à redução de víveres (trigo, centeio,  cevada),  

obrigando o Estado a importá-los do estrangeiro, mas também 

sobre a fome, a desnutrição e a saúde das camadas sociais mais 

humildes;  a Peste Negra, (1347-49) que de acordo com as 

estimativas dos demógrafos eliminou 1/3 da população européia,  

seguida de outras crises epidêmicas intermitentes,  durante o 

transcorrer da segunda metade do século XIV. A propósito,  

                                                
7 MARQUES,  A.  H.  de Oliveir a .  o.c. ,  p.15.  
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Oliveira Marques, diz que entre a realidade dos fatos e o exagero 

próprio dos homens da época, pode-se calcular que pelo menos de 

1/3 a 1/2 da população portuguesa atingida pela peste,  teria 

morrido8;  as guerras,  em particular,  as que D. Fernando (1367-

1383) manteve com Castela,  e igualmente a que sucedeu à sua 

morte,  entre 1383-1385, por ocasião da crise dinástico-sucessória,  e 

as expedições militares enviadas a Ceuta (1415) e a Tânger (1437).  

Enfim, para ilustrar a crise demográfica porque passava 

a nação portuguesa, ainda à época de D. Duarte,  sirva de exemplo, 

o testemunho do Conde de Arraiolos,  em 1433, ao desaconselhar ao 

Monarca empreender a conquista do reino de Fez, no norte da 

África,  por conta da dificuldade em mantê-lo com tão pouca gente 

como era a portuguesa nesse momento9.  

À parte esses fatores,  não nos esqueçamos também de 

que os mesmos ainda contribuíram igualmente, para que tivesse 

ocorrido não só um êxodo rural,  mas também migrações de região 

                                                
8 “As conseqüên cias da Peste Negra  for am de capi ta l  importância  para  a h istór ia 
demográfica por tuguesa .  Já sem a tender  aos queixumes exagerados da época,  de que 
2/3  ou  mesmo 9/10  da  população t er iam mor r ido,  há  que admit i r ,  em paralelo com o 
que se ver i ficou  a lém-frontei r as,  que um ter ço a  metade dos gentes pereceu de facto 
em poucos meses.”  
Cf. :  MARQUES,  A.  H.  de Oliveir a .  o.c.  p.21.  
9 DUARTE,  D.  1982,  p.56-64.  
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para região, de áreas menos "desenvolvidos" para áreas mais 

"desenvolvidas",  etc.  Esses deslocamentos,  de um lado, 

provocavam sérios problemas de afluxo repentino de gente 

desqualificada para trabalhar ou nas oficinas artesanais ou no 

comércio,  nas vilas e cidades, aumentando, assim, o número de 

mendigos, ladrões e marginais,  e de outro, incidiam diretamente 

para a falta de mão-de-obra na zona rural,  que ainda provocou a 

escassez dos gêneros agrícolas e a elevação do preço dos mesmos. 

Esse quadro terrível agravou os problemas já existentes,  obrigando 

os monarcas portugueses a tomarem medidas para controlar o 

afluxo dessa massa à cidade e a manter o homem no campo, 

l igando-o ao seu ofício original.  

Em suma, a população portuguesa, de então, era 

constituída por uma grande maioria cristã,  convivendo, "quase" 

pacificamente com algumas minorias religiosas,  como os judeus. 

Disse "quase",  porque houve momentos em que o relacionamento 

entre a maioria e as minorias se tornou conflitivo.  

A minoria moura, já  habitava o território,  antes mesmo 

da Reconquista e acabou por permanecer em Portugal como 

vencidos, nas condições de escravos, de forros ou como homens 

livres,  mas, sempre segregados social e polit icamente.  
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Estava espalhada por todos os lados, nos campos, nas 

pequenas cidades, nos grandes centros urbanos, ocupando locais 

denominados mouraria e alfama.  

No princípio do século XV, o número de mouros em 

Portugal já se encontrava bastante reduzido10.  

As causas dessa diminuição demográfica,  são, ainda, 

indefinidas.  Tudo leva a crer que, durante os séculos XIV e XV ou 

tenham se incorporado à sociedade cristã,  ou tenham sido 

dizimados pelas epidemias de peste ou, ainda, tenham emigrado 

para Granada e para o norte da África.  Apesar disso, a incidência 

de mouros livres era maior ao sul de Portugal,  no Algarve, onde se 

encontrava o maior número de mourarias existentes no Reino.  

 

"Tais  comunas eram, de sul para norte,  ainda no século XV: 

no Algarve,  as de Tavira,  Faro,  Loulé e  Silves ;  no Alentejo,  

as  de Beja ,  Moura,  Serpa,  Évora,  Estremoz, Elvas,  Avis ,  

Alcácer do sal,  Setúbal,  Palmela e Almada, além da de,  

possivelmente,  Vila Viçosa,  Mourão e Vila Nova da Baronia;  

na Estremadura,  as de Lisboa,  Sintra e Alenquer;  por fim, 

no Ribatejo,  a  de Santarém. Além delas havia mourarias em 

muitos  outros  povoados do Reino,  tais como Coimbra e 

Leiria ,  na Estremadura,  Sortelha,  na Beira,  (. . . )  Em Lisboa,  o 

único caso de mouraria relativamente bem estudada,  a 

                                                
10 Não podemos precisa r  o n úmero de mouros em Por tuga l ,  n o século XIV e XV 

devido à  fal ta  de documen tação:  "n ão há  elementos numér icos a  darem -nos 
qua lquer  in dício da  percen tagem de mouros no Por tuga l  de en tão".   
Cf. :  MARQUES,  A.  H.  de Oliveir a.  o.  c.  p .  33 .  
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respectiva área nunca foi além dos 5 ha,  boa parte dela,  

aliás,  ocupada por quintas  e campos cultivados.  É provável 

que sua população não superasse as 500 almas no século 

XV". 11  

 

Os judeus eram outra minoria religiosa e estavam 

dispersos por todo o território português. Haviam chegado ao país,  

antes mesmo de que a nação tivesse surgido, espalhando-se,  de 

norte a sul.  Viviam, em geral,  em bairros separados, no centros das 

cidades e vilas,  em locais com intensa vida artesanal e comercial.  

Dedicaram-se, principalmente, às atividades secundária e terciária 

da economia, mas, entre eles,  também, podiam se encontrar 

lavradores e outros trabalhadores do setor primário 12.  

Considerando-se que os judeus se dedicavam principal -

mente às atividades comerciais e monetárias e às "profissões 

l iberais" ,  em particular a medicina, o Estado tinha enorme 

interesse por eles e os costumava proteger.  Por sinal,  Mestre 

Guedelha, astrólogo e médico particular de D. Duarte era judeu.  

Os reis portugueses emitiram uma série de disposições 

que beneficiaram os judeus, por exemplo; "cartas de privilégio em 

                                                
11  MARQUES,  A.  H.  de Oliveira .  o.  c.  p.33 
12 “São in úmeros os documen tos que comprovam a act ividade profissiona l  dos judeus,  

como our ives,  t in tur ei ros,  fer r ei ros,  al fa ia tes,  ca rn iceiros,  mercadores,  sapatei ros 
etc.  Eram menos dotados para  t rabalh os de campo,  mas também se ach am 
agr icul tor es,  l ogareiros,  fornecedores de fruta ,  moleiros” .   
Cf. :  SERRÃO, Joaquim Ver íssimo.  1980,  p .257.  
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favor de físicos e cirurgiões;  isenção de aposentadoria,  aforamento 

e compra de propriedades, delimitação do espaço para as judiarias 

em crescimento; nomeação para cargos judiciais das comunas, 

etc." 13.   

No correr dos séculos XIV e XV, o número de judiarias 

cresceu consideravelmente: "Na realidade o número de comunas 

aumentou enormemente em confronto com os dados recolhidos para o 

século XIV. As 32 comunas urbanas multiplicaram-se em 139 

comunas.” 14  

Não temos o número preciso de judeus residentes em 

Portugal no início do século XV, mas de acordo com os autores 

compulsados, o seu crescimento demográfico foi considerável,  

embora fossem apenas 2% ou 3% de toda a população.  

Entretanto, os cristãos portugueses,  embora fossem 

mais tolerantes do que os castelhanos, por vezes,  agrediam e 

atacavam as judiarias,  obrigado os monarcas a tomarem severas 

medidas contra eles por causa dos abusos cometidos, os quais se 

caracterizavam por insultos à religião judaica,  violências 

corporais,  roubos às propriedades e aos bens que lhes pertenciam 

etc.   

                                                
13 SERRÃO, Joaquim Verísimo.  op .  ci t .  p .  257 
14 MARQUES,  A.  H.  de Oliveira.  p.37.  
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Além de cristãos,  mouros e judeus, ainda havia em 

Portugal,  no período em apreço, um número considerável de 

estrangeiros,  cujo ingresso era facilitado, em parte,  pela "fronteira 

seca" com Castela,  por causa das cidades portuárias,  e porque as 

autoridades, ineficientes ou displicentes,  se incomodavam mais 

com as mercadorias que entravam no país,  sujeitas à portagem, do 

que com os transeuntes.  A vigilância e o controle só melhorava em 

tempo de guerra.  

Entre os estrangeiros,  era possível encontrar gente de 

todo tipo: mercadores,  feirantes,  almocreves,  carreteiros,  pastores,  

marinheiros,  peregrinos, religiosos,  pedintes,  coletores de esmolas 

e tributos,  embaixadores,  correios,  cavaleiros andantes,  

açougueiros,  vagabundos, saltimbancos, criminosos em fuga e 

outros.  

Mas foram os mercadores,  devido à sua importância 

econômica, que mais atenção, controle e privilégios receberam da 

Coroa. Eram os mais citados nos documentos oficiais15.   

                                                
15 SOUSA, Armindo de.  o.  c. ,  p .355.  
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3 As Relações Cidade-Campo: Complementaridade 

ou Rivalidade ? 

 

No período em estudo, as vilas/cidades portuguesas 

sofreram um relativo crescimento populacional,  face às razões que 

apresentamos no tópico anterior.  Muita gente também veio do 

reino de Castela,  principalmente, os judeus que, ou foram 

expulsos,  ou que fugiram desse reino durante o século XIV e início 

do século XV. 

Nesse momento, os centros urbanos reconhecidos como 

cidades por serem sedes de bispado eram nove: Braga, Porto, 

Coimbra, Guarda, Lamego, Viseu, Lisboa, Évora e Silves.  

Algumas dessas cidades apresentavam movimento 

menor do que o de certas vilas,  tais como Lamego, Viseu e Silves,  

que eram suplantadas por Guimarães,  Santarém, Setúbal,  Elvas,  

Beja e Lagos. Mesmo assim as cidades portuguesas não podiam se 

equiparar às outras cidades européias da época, como Londres,  

Paris,  Gênova, Veneza, etc.  
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Para se estabelecerem os índices de grandeza ou 

importância de uma vila/cidade, partia-se da análise de três 

fatores articulados entre si :  o amuralhamento do centro urbano, o 

número de besteiros do couto e o número de paróquias.  Assim, de 

acordo com o tamanho do perímetro amuralhado, com o número de 

paróquias e de igrejas,  e o montante pago em impostos,  

catalogavam-se os centros urbanos em grandes, médios e pequenos.  

As cidades medievais eram amuralhadas para sua 

defesa contra o assalto de inimigos, para o controle da população 

urbana e para que a ação administrativa e fiscal se tornasse mais 

eficiente (ficava mais fácil  cobrar,  receber e controlar impostos 

num espaço “intramuros”).  

O comércio marítimo possibilitou às cidades do litoral 

português um rápido crescimento, fazendo-as se destacarem como 

centros portuários.  Assim aconteceu com o Porto, Setúbal,  Aveiro, 

Vila do Conde, Viana do Castelo e com as vilas a lgarvias de Lagos, 

Tavira e Faro.  

O oposto também ocorreu; povoados até prósperos 

foram abandonados ou perderam sua importância,  sendo 

suplantados por aqueles que se achavam melhor localizados 

geograficamente.  

O sul de Portugal,  nessa época, conheceu um surto 

urbano até surpreendente,  uma vez que o Norte sempre fora mais 
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urbanizado: "o engrandecimento das cidades do Sul foi,  assim 

provavelmente,  um fenômeno da segunda metade do século XIV e do 

século XV, conseqüência possível das imigrações posteriores à Peste 

Negra" 16.  De fato,  como já mencionamos antes,  a população 

camponesa sentindo na própria pele as vicissitudes climáticas ou 

vendo com freqüência as epidemias de peste grassarem ao seu 

redor, deslocava-se para os centros urbanos, fatos esses que 

contribuíram para o crescimento desordenado e aleatório das 

cidades e o agravamento dos problemas sociais:  falta de moradias,  

de alimentos,  de trabalho, de condições de higiene, de saneamento, 

que por sua vez favoreciam, como se fosse um círculo vicioso, que 

aí também reincidissem, as epidemias de peste.  

Em geral,  as vilas e cidades medievais portuguesas 

seguiam traçados e padrões arquitetônicos diferentes entre si .  Elas,  

podem ser catalogadas em quatro grupos, conforme o seu estilo 

peculiar:  1)  As cidades de origem islâmica. Na Hispania situavam-

se na falda de um monte, junto à margem de um rio.  Tinham a 

forma triangular ou poligonal.  Nelas,  se destacavam a parte alta,  

aristocrática (Alcáçova),  amuralhada e estabelecida no topo da 

colina, com seu castelo no interior,  e a parte baixa (Almedina),

                                                
16 MARQUES,  A.  H.  de Oliveira.  o.c. ,  p .187.  
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 alongando-se pela encosta,  onde vivia o povo. As muralhas se 

estendiam da borda da água ao topo da colina. Suas ruas eram 

estreitas e irregulares.  São exemplos desse estilo:  Lisboa, 

Santarém, Abrantes.  Guimarães. 17 

Mais tarde, a expansão urbana transformou a vila-

cidade, possibilitando construir -se uma nova cidade em torno da 

antiga, com ruas mais largas,  aparecendo praças,  terreiros e feiras:   

 

"em Lisboa e em Santarém, razões  geográficas 

possibilitaram a manutenção da saída directa da alcaçóva,  

mesmo após a construção das muralhas  fernandinas .  A 

alcaçóva,  todavia,  deixou de ter a  função militar e  social 

anterior,  limitando o seu prestígio à  localização do palácio 

régio.  Os centros  vitais da cidade deslocam-se para a 

almedina e para os bairros novos construídos em terrenos 

planos (a Baixa lisboeta,  Marvila,  S.  Nicolau e Santo 

Estêvão em Santarém)" 18 

 

2)  Havia também vilas e cidades de origem romana, 

cujo formato era retangular,  e tinham sido edificadas em terreno 

pouco acidentado. Nelas havia uma Igreja no centro, onde outrora 

                                                
17"A forma t ípica da  cidade hamita er a o t r iangula r  ou  o t r apéz io,  com as mura lhas a 

l igarem a borda  de água  ao t opo da  col in a.  Muito mais do que algures,  os 
ocidentes do solo determinavam a  local ização das por tas e o t r açado das vias 
públ icas."   
Cf. :  MARQUES,  A.  H.  de Oliveira .  1981 p .  8 

18  Cf. :  MARQUES,  A.  H.  de Oliveira .  1986,  p .  189.  
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havia sido o forum ,  ao lado de uma grande praça central,  que se 

tornou o ponto de convergência de toda a cidade:  

 

"assim sucedeu com Braga,  o exemplo mais  claro e onde o 

caráter arquiepiscopal da cidade tornava fácil a 

identificação do seu centro com a Catedral.  Assim ,  sucedeu 

igualmente com a parte mais  antiga de Évora,  cercada pelas 

muralhas romanas,  e convertida,  depois ,  em centro 

geográfico e vital da cidade irradiante dos séculos XIV e 

XV. Outros exemplos encontram-se em Beja e Serpa - onde 

um pequeno castelo e uma minúscula alcáçova se podem 

achar também, respectivamente nos extremos noroeste e 

norte das cidades num compromisso entre o modelo romano 

e o modelo hamita - e ,  porventura,  em Tavira" 19 

 

3)  Havia ainda vilas e cidades em que se mesclavam os 

estilos anteriormente referidos, as quais foram edificadas em vias 

de passagem. Tal é o caso de  

 

"Coimbra,  Porto,  Viseu Elvas ,  Portalegre,  Trancoso,  

Barcelos ,  Bragança,  Faro,  Abrantes,  Sabugal,  Penamacor,  

Ponte de Lima, Coidos,  Marvão",  as  quais  "têm cada qual a 

sua planta,  obedecendo quer a um, quer a  vários centros 

vitais ." 20.  

                                                
19 MARQUES,  A.  H.  de Oliveira.  1986,  p.  189 
20 MARQUES,  A.  H.  de Oliveira.  o.c.  p .  189-90.  
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4) Cidades Novas. Estas foram construídas a partir do 

século XVII,  e não interessa, aqui,  tratar delas,  por não se 

enquadrarem no marco cronológico fixado para este trabalho.  

Na maior parte das vilas e cidades as condições de 

higiene eram péssimas. Os esgotos,  quando os havia,  corriam a céu 

aberto, os cursos de água e as fontes eram muito poluídas,  o l ixo, 

fezes e urina, se acumulavam nas ruas,  contribuindo para a 

disseminação de doenças e a proliferação de ratos.  

As vilas e cidades, em geral,  também eram pobres,  não 

sendo capazes de proverem seu auto-sustento, dado que os 

impostos arrecadados, as receitas do patrimônio público e as 

doações régias eram insuficientes para tanto.  

O perímetro urbano preenchia-se com as habitações das 

pessoas (com diferentes alturas,  dimensões,  material  de construção 

e estilos util izados),  com edifícios públicos civis,  eclesiásticos e 

comerciais que atendiam às necessidades da população. Existia,  

ainda, no interior das muralhas as judiarias e para além delas,  as 

mourarias e gafarias (casas de leprosos).   

Ao arredor da área urbana ou até mesmo em seu 

âmbito, havia terrenos cultivados ou incultos,  currais,  e  herdades 

régias e eclesiásticas.  Essa área fornecia gêneros agrícolas 

perecíveis,  tais como frutas,  legumes, verduras,  consumidas pelos 

habitantes que viviam aí ou nas vilas/cidades.  
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A área mais longínqua, caracterizava-se por ser 

fornecedora de gêneros agrícolas mais duradouros e por ser um 

bom mercado consumidor das manufaturas urbanas. 21 

As vilas e cidades eram rodeadas por uma área de 

alguns quilômetros denominada termo ou alfoz. Alguns eram 

muito extensos, outros,  principalmente, nas regiões mais 

densamente povoadas, eram menores.  Enfim, "os termos constituíam 

,  com os povoados ,  uma unidade indivisível,  não podendo viver uns sem 

os outros".  22  

Na verdade,  

 

"a oposição da cidade-campo, na boa tradição romana e 

is lâmica,  existia como realidade fís ica;  a  cidade achava-se 

bem delimitada nos  seus contornos,  os  arredores eram 

escassos  e pouco povoados - vivia-se na cidade ou vivia-se 

no campo. Contudo (. . . )  com poucas  excepções,  as 

actividades principais  das  cidades  não se afastavam 

radicalmente das do campo" 23.  

 

Com efeito,  as relações de dependência entre vila/ 

cidade e campo era uma realidade. A cidade dependia do termo, 

quanto ao abastecimento, arrecadação de impostos e mão-de-obra, 

                                                
21 Idem,  ibid,  p .20.  
22MARQUES,  A.  H.  de Oliveira.  1981 .  p.  20 
23MARQUES,  A.  H.  de Oliveira.  1986 .  p.  191  
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para os mais variados serviços.  O termo, por sua vez, dependia das 

primeiras para o escoamento dos seus excedentes,  para a compra 

dos artefatos de que necessita,  para os serviços agrícolas e para a 

proteção e defesa de seus bens e habitantes.  

Desde meados do século XIII,  os centros de decisão 

política,  econômica e religiosa foram efetivamente as cidades, onde 

a organização social evoluiu com rapidez, enquanto nos campos ela 

se manteve basicamente estática,  só vindo a sofrer mudanças, na 

medida em que as transformações ocorridas no meio urbano, por 

exemplo, a sua expansão, o obrigaram a se adaptar. 24  

Os habitantes de um e outro local jogavam com a 

dependência e a complementaridade que havia entre ambos, 

tentando os funcionários reais e eclesiásticos e do concelho 

conseguir a submissão dos camponeses,  e estes se rebelando contra 

aqueles,  por julgarem que os exploravam. 

 

"O mundo rural é ,  mais  do que qualquer outro,  um mundo 

conservador,  mas não um mundo imóvel.  Conservador 

sobretudo nos seus valores  culturais .  Conservador na 

                                                
24MATTOSO, José.  1983,  p.  159 .  
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salvaguarda das suas  tradições,  mas nunca voltou as  costas  

ao progresso técnico e à mudança,  desde que se provasse 

que seriam benéficos e conduziriam a um menor trabalho 

dos homens". 25.   

 

Os camponeses tinham consciência tanto de que o ritmo 

das vilas/cidades era outro, quanto de que estas e o campo 

estavam interligados entre si ,  eram mutuamente dependentes,  

como se fosse um corpo, no qual a cabeça precisa dos pés e vice-

versa, para que haja um organismo perfeito.  A propósito,  "Também 

os povos diziam a Dom Duarte:  bem sabes como toda a vossa terra se 

mantém pelo trabalho dos lavradores e como eles som mais sugigados que 

outros"26.   

Mas os camponeses também experimentavam na própria 

pele o quanto eram explorados pelos outros -  os nobres e os 

homens bons -  dado que não davam o valor devido, sob o aspecto 

financeiro aos gêneros agrícolas que produziam, e principalmente 

os artesãos cobravam deles um preço bastante elevado pelos 

artefatos de que necessitavam.  

A interdependência vila-cidade/campo, não excluía,  

pois,  as tensões sociais,  mas, não deixava que estas atrapalhassem 

o processo produtivo, uma vez que, em geral,  as responsabilidades 

                                                
25BARBOSA, Pedro Gomes.  1995,  p .  42  
26SERRÃO, Joaquim Ver íssimo.  1980,  p.  268  
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laborais e sociais estavam bem definidas.  Os camponeses cuidavam 

do setor primário da economia, artesãos e comerciantes,  dos 

setores secundário e terciário.  Com efeito,   

 

". . .o campo fornece à cidade os  meios de subsistência e as 

matérias  para as  manufaturas .  A cidade em contrapartida 

fornece aos  habitantes do campo uma parte dos  produtos 

que transformou. Da cidade. . .  pode muito apropriadamente 

dizer-se que obtém do campo toda a sua riqueza e 

subsistência.  Contudo não é legítimo inferir daqui que o 

ganho da cidade é o preju ízo do campo. Os ganhos de 

ambos são mútuos e recíprocos e a  divisão do trabalho,  

neste como noutros casos ,  revela -se vantajosa para todas as 

pessoas  envolvidas . . .  Os habitantes  do campo, compram na 

cidade uma maior quantidade de produtos manufaturados 

com o resultado de uma quantidade menor do que a que 

teria sido necessária se tivessem eles  tentado prepará-los 

por s i próprios.  A cidade apresenta-se como mercado para o 

excesso de produção do campo, is to é ,  aquilo de que os 

agricultores  dispõem para lá do necessário à sua 

manutenção,  e  é nela que os  habitantes do campo procedem 

a troca desse excesso por outras coisas que procuram. 

Quanto maior for o número dos habitantes da cidade e o 

seu rendimento,  maior é mercado que se apresenta aos  do 

campo; e quanto maior ele  for mais vantagens resultam 

para todos.  Entre todas  as especulações  absurdas que têm 

sido propagadas no que respeita à balança comercial,  não 

pode pretender-se que o campo perca no seu comércio com 

a cidade,  ou a cidade no seu comércio com o campo que a 

mantém" 

e ainda  
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"parece,  contudo, que não se oferecem dúvidas sobre que a 

cidade depende do campo tanto,  quanto o campo depende 

da cidade,  só havendo aí razões para aproveitar e  estimular 

complementaridades ;  tal como não oferecer dúvida a 

enorme potencialidade de que se reveste para a organização 

do espaço,  em geral,  a organização do relacionamento entre 

a cidade e a sua área de influência - o  centro e a sua região 

complementar,  afinal.  O sis tema de centros  e o sis tema de 

regiões  encontram aí a base espacial de interligação e de 

integração,  indispensável em termos de política,  até porque 

um sem o outro não se realiza." 27  

 

O mundo urbano e o mundo rural do século XV se 

encontravam numa relação inegável de interdependência,  mas que 

não excluem as contradições e particularidades de ambos. Assim é 

impossível não percebermos as tensões sociais provocadas pela 

Revolução de Avis,  onde campo e cidade ou, melhor dizendo, 

nobreza e burguesia se confrontaram, numa guerra civil bastante 

violenta e que a burguesia lusitana leva a melhor;  apoiando o 

Mestre de Avis,  D. João, ganhou uma importância política que 

antes não conhecera. Esse apoio Dom João recompensa com títulos,  

terras,  direitos,  benefícios etc,  que posteriormente, ele e seu filho 

Dom Duarte vão buscando, reintegrando-os à Coroa, fazendo-os 

descontentes com esses monarcas.  

                                                
27LOPES,  A.  Simões.  1990.  p .  392/4 . .  
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Apesar de realmente existirem esses conflitos e essas 

tensões,  as relações entre o campo e a cidade no período que nos 

interessa, estavam assentados basicamente na interdependência 

existente entre eles,  num processo de complementaridade que 

permeava as relações entre ambos, fazendo com que um não 

vivesse sem o outro.  
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4 A Economia Portuguesa durante a 1ª Metade do 

Século XV 

 

“Nos primeiros  séculos da existência de Portugal,  a 

agricultura dominava a vida da Nação,  e tão 

profundamente,  que até a população dos maiores  centros 

urbanos vivia em grande parte da exploração agrícola,  

embora a devamos supor associada a outras  formas de 

atividades.”28 

 

A agricultura era a atividade econômica prevalecente de 

norte a sul de Portugal.  No Centro-Norte,  a agricultura era 

praticada mais no litoral,  por ser mais plano do que o interior,  que 

era montanhoso e recortado. Nessa região, a propriedade vilã era 

reduzida prevalecendo os senhorios. 29 

Esses senhorios distinguiam-se em dois tipos:  os do 

Norte,  tradicionais,  apresentando formas de cultivo e hierarquia 

social da época do repovoamento. Os do Sul,  mais “modernos” e 

                                                
28 PERES,  Damião.  A.  1940,  p.465.  
29 SOUSA, Armindo de.  o.  c.  p .334.   
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adaptados à economia de mercado. No Norte os minifúndios eram 

mais comuns do que no Sul.  

No Centro-Sul,  a polarização da agricultura se fez a 

partir  dos centros consumidores,  cidades e vilas,  mais voltadas 

para o mercado. 

Na região do Alentejo,  predominava o latifúndio, mas 

não podemos esquecer a “questão da extensão territorial” 

portuguesa. Assim, o latifúndio não ocupava uma área considerada 

“grande” se comparado a outros países.  A questão da pequena e da 

grande propriedade, no caso português, é relativa a seu próprio 

território.  

Com relação à propriedade da terra,  a Coroa, a Igreja e 

a nobreza detinham a maior parte,  cabendo aos vilãos e aos 

camponeses uma parte bem reduzida do território:  “abaixo (da 

propriedade) do rei situavam-se as grandes propriedades dos nobres de 

mais elevada categoria das mitras e das ordens monásticas e milhares”30.  

Essa terra,  chamada por muitos de domínio, englobavam a granja,  a 

quinta,  a seara e áreas parceladas, cultivadas ora por casais 31,  

floreiros,  rendeiros ou camponeses contratados pelos proprietários 

das terras.  

                                                
30 PERES,  Damião.  o.c.  p.470.  
31 “O casa l  er a  a  un idade famil i ar ,  agr ícol a,  fundiár ia  e t r ibutár ia” .  

Cf.  COELHO, Mar ia  Helen a da  Cruz .  1991,  p .50 .  
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As propriedades portuguesas eram pouco exploradas 

pela forma direta (pelo próprio proprietário);  a forma mais usada 

era o arrendamento. No final do século XIV e início do século XV, 

houve uma abertura maior na economia rural,  com o emprego cada 

vez mais freqüente da monocultura para especulação.  

Esse processo acentuou-se pelo desejo de os senhores 

quanto a superar o momento de crise agrícola que começara no 

século XIV e se alastrou pelo início do século XV32.  As táticas mais 

empregadas por eles foram uma maior fiscalização sobre os tributos 

pagos pelos servos; dedicação a uma outra atividade econômica: a 

especulação agrícola para o comércio33.  

Os proprietários vilões defendiam-se da crise tomando 

para si  a exploração das reservas e colocando-se como 

intermediários entre os senhores e os camponeses;  cobrando rendas 

da lavoura; arrematando a cobrança de rendas régias,  eclesiásticas 

ou concelhias.  

Estas medidas, embora inovadoras para o período, não 

afastavam o jogo econômico da produção agrícola.  A agricultura e a 

exploração do camponês continuaram prevalecendo.  

Os momentos de crise agrícola obrigavam os 

camponeses a procurar trabalho extra,  o que diminuiu a atenção e o 

                                                
32 Cf. :  MARQUES,  A.  H.  de Oliveira .  o. c. ,  1986.  
33 Cf. :  COELHO, Mar ia  Helen a da  Cruz .  o. c. ,  1991.  
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cuidado com os terrenos de antigo amanho. Isto provocou situações 

conflituosas entre os camponeses e os senhores.  

Os camponeses não usavam apenas meios violentos 

como forma de contestação à exploração que sofriam. Tinham como 

regra a resistência passiva e pacífica,  usando como armas a má -

vontade, o atraso em pagar as rendas, as fraudes, o silêncio e o 

descuido com as coisas do senhor.  

Eles lutavam contra a má fé dos senhores que não 

hesitavam em aumentar os foros,  as corvéias e as rendas, para se 

enriquecer e manter seu elevado estilo de vida. Uma das soluções 

encontrados era a fuga para as cidades34.  

Mesmo com todo o controle dos senhores sobre os 

camponeses,  a produção agrícola não era tão significativa quanto o 

desejado, isto porque as técnicas agrícolas rudimentares usadas no 

processo produtivo não ajudavam no aumento da produtividade 

dos campos agricultáveis.  Tanto as técnicas conhecidas,  mas já 

ultrapassadas, e as “novas”, pouco difundidas, não contribuíam 

para o aumento considerável dessa produção. Nas áreas do 

Algarve, em algumas ocasiões do período enfocado, houve a 

necessidade de se importar alimentos.  

Em Portugal,  as técnicas mais conhecidas e util izadas no 

campo podem ser divididas em dois grandes blocos:  as técnicas 
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agrológicas (afolhamentos,  rotação35,  naturalidade das sementes e 

fertil izantes),  e  as técnicas instrumentais (os utensílios,  os 

instrumentos e as máquinas).  

O emprego das técnicas agrológicas pretendia produzir 

o máximo possível sem desgastar os solos.  O regadio também foi 

praticado nessa época.  

O emprego das técnicas instrumentais buscava uma 

maior eficiência, despendendo um menor esforço e tempo possíveis 

no trabalho agrícola.  Com relação a essa técnica,  quase todos os 

instrumentos eram feitos de madeira.  

A rede hidráulica era muito importante para a 

agricultura; assim, as técnicas de regularização das águas em 

Portugal eram utilizadas com bastante empenho pelos camponeses 

e senhores:  desviar cheias,  abrir canais,  drenar pântanos e pavis;  

irrigar,  eram, pois,  procedimentos muito comums. Usavam a 

energia eólica,  mas dava-se preferência aos moinhos de água e 

azenhas.  

Apesar da precariedade das técnicas,  algumas culturas 

requeriam um cuidado maior;  é o caso da vinha e da oliveira 36.  

                                                                                                                                          
34 Nas cidades os campon eses vão compor  uma massa  de desempregados,  

subempregados e margin ais.  
35 “Por  rotação en ten der -se-á  a  sucessão do cul t ivo pleno/pousio p len o,  

a l ternadamen te ou n ão.  Por  afolhamen to,  divisão em folhas de uma ár ea 
cul t ivável ,  de tal  modo que n ele sempre ha ja cu l t ivo,  duas ou t r ês pa r tes 
gera lmen te,  afolhamento biena l  ou t r iena l .”  

 Cf. :  SOUSA, Armin do de.  oc. ,  p.376.  
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A vinha, junto com a oliveira,  eram as grandes culturas 

medievais portuguesas.  Em todos os lugares se plantava a vinha, 

principalmente em torno dos grandes povoados, associada a outras 

culturas,  tais como as oliveiras,  os sobrais,  os soutos e as azinhais.  

O Alastramento da vinha pelo território decorreu da 

aptidão do solo e clima para esse cultivo. Produzia-se a partir 

dessas vinhas o vinho tinto e o vinho branco, ambos exportáveis.   

Quanto ao azeite,  seu uso era bastante comum, sendo 

consumido por todas as camadas sociais.  O azeite era empregado 

na alimentação, na iluminação, na medicina, na perfumaria e na 

religião.  

O olival proliferava em torno dos povoados. Não era 

uma cultura nativa, embora fosse encontrada em várias regiões de 

Portugal.  

A uva e a azeitona também constavam da mesa do 

homem medieval português, como parte de sua alimentação diária.  

Além da cultura da oliveira e da vinha, os cereais-trigo, 

centeio,  cevada -  eram de grande importância econômica e 

alimentar.  Junto à fabricação do vinho e do azeite produzidos para 

consumo interno e para a exportação, e da cultura de cereais 

panificáveis,  não se pode esquecer das frutas e dos legumes.  

                                                                                                                                          
36 Cf.  MARQUES,  A.  H.  de Oliveir a.  1986,  p.270.  
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Para as fainas agrícolas,  a quase totalidade da mão-de-

obra empregada era livre e os senhores laicos e eclesiásticos 

tiveram muitos problemas, em relação à mão-de-obra rural,  uma 

vez que a queda demográfica,  o êxodo rural,  as epidemias,  etc,  

reduziram e muito o número de trabalhadores do campo, causando 

prejuízos aos proprietários de terra,  fome e carestia dos gêneros 

agrícolas.  

Esses problemas foram constantes por toda a Baixa 

Idade Média, e eram freqüentemente discutidos nas Cortes.  

Os monarcas,  para solucionarem os problemas relativos 

à mão-de-obra, promulgaram leis bastante rígidas,  como é o caso 

da Lei das Sesmarias (D. Fernando -  1375),  onde se buscava 

controlar melhor os trabalhadores rurais e fixá-los no campo. Mas, 

mesmo com toda a rigidez de reis,  concelhos e senhores,  o 

problema persistiu e incomodou muito aos detentores do poder.  

A agricultura era,  pois,  a atividade econômica mas 

importante de Portugal nesse período. O trabalho agrícola era uma 

questão de hierarquia e poder e a par com a atividade agrícola,  

estava a pastorícia.  

Nos finais do século XIV e início do XV, a crise agrícola,  

provocada por fatores naturais e humanos (mudanças climáticas,  

pestes,  exploração dos senhores sobre os camponeses,  guerras),  

originou uma mudança substancial na estrutura social portuguesa. 
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Os homens do campo que antes se dedicavam e exclusivamente à 

agricultura, passaram a trabalhar também com a pecuária.  

Era por demais sabido que aos agricultores se tornava 

indispensável a criação de gado, usado como tração animal que 

garantia a base do arado. O adubo natural,  representado pelo 

estrume, fertil izava os terrenos e era um dos poucos fertil izantes 

que eles empregavam. 

Esse gado, de muitas variedades, ocupava uma boa 

parte do território português. Nas áreas mais povoadas o pasto se 

revezava com o plantio de cereais,  na rotação de culturas.  Em 

outras áreas,  o pasto ocupava uma extensão específica e exclusiva 

para esse fim. A crise foi,  de certo modo, responsável pela 

expansão das pastagens, visto a criação de gado requerer menos 

mão-de-obra do que a agricultura.  

Um dos rebanhos, o do gado ovino, era bastante 

numeroso. Esse gado encontrava-se por todo o Alentejo,  Beira 

Interior,  Trás-os-Montes,  etc.  Esse rebanho, assim como os outros 

deslocava-se constantemente em buscar de pastagens. Nesse 

deslocar,  destruíam e prejudicavam culturas,  provocando, assim, a 

insatisfação e conflitos entre os agricultores e os pastores 37.  

A coroa, para pôr fim a este tipo de problema, instituiu 

a “transumância”, que era o deslocamento organizado do gado em 
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determinados períodos do ano, de acordo com as estações;  no verão 

iam das planícies para as montanhas e no inverno desciam das 

montanhas em direção às planícies,  em busca de alimento.  

O gado cavalar era bem disseminado no Reino, podendo 

ser encontrado em todas as partes,  mas não em número suficiente 

para suprir as necessidades dos portugueses.  As manadas existiam 

por todo o lado, normalmente no Sul - na Estremadura, no 

Alentejo,  no Ribatejo.  Mas as queixas sobre a falta de cavalos nunca 

paravam, reconhecendo as próprias autoridades a sua escassez. A 

importância do gado cavalar extrapolava a esfera econômica para 

se refletir na social,  onde ter ou não ter cavalos era uma questão de 

hierarquia e poder.  

De todo esses tipos de gado, o mais importante era o 

gado vacum ou bovino. Como cada cultura agrícola tinha sua  

                                                                                                                                          
37 Pa ra  maior  aprofundamento consul tar  TRINDADE, Mar ia  José Lagos.  1981.  
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região e clima propícios,  a pecuária também se caracterizava por 

monopolizar determinadas áreas para sua execução, principalmente 

aquelas áreas impróprias para o cultivo e boas como pastagens.  

Com efeito,  o rebanho para os proprietários 

representava excelente fonte de renda; para os pastores e 

guardadores um bom meio de se ganhar a vida e,  para a Coroa, um 

ótimo meio para se arrecadar impostos,  principalmente o montado, 

imposto pago sobre o gado transeunte,  que consistia no pagamento 

de um certo número de cabeças por rebanho. Esse imposto era pago 

para compensar os prejuízos causados durante a transumância 38.  

A pastorícia incluía apenas aqueles rebanhos que eram 

explorados de forma extensiva e que praticavam a transumância.  

Aqueles rebanhos criados de forma intensiva, presos em currais e 

que pastavam e determinadas áreas de pousio ou em terceiros 

incultos,  ditos maninhos, algumas horas por dia,  não faziam parte 

da pastorícia e sem da atividade agrícola da zona rural.  

A atividade pastorícia ainda se destacou sob o ponto de 

vista sócio-econômico, porque se,  de um lado, representava uma 

excelente fonte de renda para os proprietários dos rebanhos, por 

outro lado era uma ocupação rentável e segura para os Concelhos 

que também se beneficiavam, uma vez que, com a transumância e 

                                                
38 Cf.  TRINDADE, Mar ia  José Lagos.  oc. ,  p .61 .  



 
 

63 

com os impostos cobrados da atividade pastorícia,  os cofres 

públicos e municipais recebiam sua contribuição.  

A pastorícia foi, portanto, uma atividade de grande 

peso na economia medieval,  constituindo, com a agricultura, os 

pilares da vida econômica de Portugal nos séculos XIV e XV.  

Apesar de possuir uma costa de aproximadamente  

845 km, Portugal não é um país proporcionalmente rico em peixe. 

Isto porque sua plataforma continental é estreita e os ventos fortes 

do Ocidente atrapalham a pesca o ano inteiro.  

Para superar as dificuldades apresentadas, no período 

em tela,  os pescadores portugueses estendiam o seu campo de ação 

para outras costas.  Os pescadores do Sul iam até à costa da África.  

Os do Norte atingiram as águas da França e da Bretanha. 

Com a expansão das áreas piscatórias os portugueses 

aumentaram o seu mercado consumidor e ampliaram as relações 

comerciais com vários países europeus e africanos, isto porque o 

peixe era usado  como produto de troca, sendo uma mercadoria de 

grande importância para os centros europeus.  

Os maiores centros dedicados à pesca eram: Viana do 

Castelo,  Ponte de Lima, Vila do Conde, Matosinhos, Leça, 

Esposende, Caminha, Castro Marim e Lagos.  
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O peixe não era vendido apenas fresco; grande parte do 

pescado era salgado ou defumado. A salga era a forma mais prática 

e eficaz para sua conservação. O emprego dessa técnica de 

conservação do peixe era o que permitia sua venda em todas as 

partes do Reino e nos mercados estrangeiros.   

Portugal era,  nos séculos XIV e XV, um país 

essencialmente agrário.  A maior parte de sua população dedicava -

se às atividades agrícolas e extrativas.  Na economia, os 

manufaturados não se destacavam por sua importância.  Isto devido 

ao fraco desenvolvimento artesanal,  dependente,  ainda, da falta de 

matérias-primas, da ineficiência de profissionais especializados, do 

predomínio de técnicas rudimentares e da desconfiança quanto à 

adoção de novas práticas.  

Houve, entretanto, a partir  do desenvolvimento das 

vilas e cidades, uma lenta evolução na atividade artesanal.  Tal 

acontecimento foi decorrente do emprego de certos avanços 

técnicos,  que chegaram a Portugal vindos de outros países,  do 

melhoramento das fontes de energia,  da entrada de artífices e 

outros especialistas no Reino.  

Esses “novos” moradores dedicavam-se, principalmente, 

à fabricação de peças de vestuário,  calçados e moradia,  bem como 

trabalhavam na confecção de instrumentos agrícolas,  aparelhos de 

medida e de vasilhames, como as pipas e os tonéis.  
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Tais profissionais ou artesãos eram chamados de 

mesteirais,  e  trabalhavam em pequenas oficinas que eram, ao 

mesmo tempo, lojas.  Alguns mesteirais possuíam ajudantes,  que 

variavam em número, dependendo da condição financeira do 

artesão. Assim, ele podia ter de três a cinco ajudantes (serventes e 

aprendizes).  Podemos dizer que eram judeus e mouros quase todos 

os ferreiros de Portugal.  A maior parte dos judeus portugueses ou 

residentes no Reino dedicava-se às atividades secundárias ou 

terciárias.  

Os mestres,  ao organizarem uma corporação, tinham, 

ainda, outros objetivos, quais sejam, vigiarem-se, controlando os 

preços e a qualidade da produção, para evitar a concorrência 

desleal;  aprovarem a abertura de uma nova oficina-loja,  na hipótese 

de o consumo exigir mais oferta de determinado produto artesanal;  

assegurarem auxílio mútuo para si  e para suas famílias,  em caso de 

doença e acidentes de trabalho, (hospitais) ,  morte,  amparo na 

velhice,  (asilo),  pouso em caso de viagem,  (albergue),  revestindo-

se,  portanto, a corporação ou confraria (ou confradia),  de um 

caráter religioso, porém, hierarquizado, inspirado na caridade 

evangélica,  práticas essas estimuladas pelo clero.  

Em vilas e cidades maiores,  havia os artesões arruados, 

isto é,  reunidos por profissões numa mesma rua. Tal era,  por 

exemplo, o que ocorria um Lisboa e em Coimbra, onde as tendas, 
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balcões e oficinas perfilavam-se lado a lado, oferecendo aos 

transeuntes,  fregueses em potencial,  os mesmos produtos.  

Para alguém poder se intitular calafate ou carpinteiro, 

por exemplo, e poder abrir  sua própria oficina, ou ingressar num 

determinado “Mester”39,  havia regras a serem observadas. Em 

geral,  no tocante ao primeiro caso, a confraria examinava os 

candidatos e decidia se seriam ou não aceitos,  como tal,  e depois,  

em sendo aprovados e tendo meios para tanto, a autoridade 

concelhia era informada e lhe designava um local apropriado para 

abrir  a sua oficina. A medida também visava a facilitar a cobrança 

de impostos pelas autoridades. 

Cada oficina-loja era uma pequena unidade de produção 

artesanal40.  Se a mesma não conseguisse,  quantitativamente, 

abastecer mais a população, a solução estava na criação de uma 

nova loja,  não no aumento ou expansão da primeira.  

A atividade artesanal ocupava uma grande e variada 

mão-de-obra. Alguns ofícios l igados ao artesanato requeriam mão-

de-obra especializada, o que atribuía a esse profissional um 

destaque sócio-econômico que o diferenciava daqueles que 

executavam os trabalhos mais pesados, menos requintados e que 

dentro da hierarquia social,  os subordinavam aos primeiros.  

                                                
39 “A pa lavra  “mester ” der iva do l at im min ister ium (ofício,  fun ção);  minister ial i s 

(oficia l ,  aquel e que exerce uma função).  
40 MARQUES,  A.  H.  de Oliveir a .  oc.  1986,  p.164.  
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A partir  de meados do século XV em diante,  o 

artesanato se tornou uma importante atividade econômica, gerando 

lucros para os artesãos, sustento para a mão-de-obra que o 

procurava e fonte de renda para a coroa.  

Os produtos portugueses advindos do artesanato, da 

agricultura e pecuária e do extrativismo, abasteciam o comércio 

interno e externo.  

Vamos concluir este capítulo falando, primeiramente, 

sobre o comércio interno, o qual era realizado nas feiras,  praças e 

ruas novas, chamadas rossios.  

As feiras foram um dos aspectos econômicos mais 

importantes da Baixa e Tardia Idade Média. Sugiram da 

necessidade de se promover a troca de produtos entre os homens 

do campo e os da cidade. Elas representavam o ponto de encontro 

entre produtor/consumidor. Elas eram muito procuradas por causa 

da dificuldade de circulação de pessoas e produtos,  devido à falta 

de comunicação, pela insegurança das viagens e pelos altos 

impostos cobrados. 41 

Em geral,  essas feiras aconteciam em torno de um festa 

religiosa e estavam ligadas a ocasiões especiais:  a Páscoa, o Corpo 

de Deus, o dia de São Pedro, etc.  A Igreja proibia que as feiras 

                                                
41 COELHO, Mar ia Helena  da Cruz.  1992.  
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fossem realizadas aos domingos e dias de guarda, segundo os 

preceitos católicos.  

As feiras eram um fenômeno internacional e 

apresentavam semelhanças íntimas entre si ,  não importando o local 

onde se realizassem, mas é lógico que, apesar de suas semelhanças 

apresentassem suas especificidades.  

Os locais para essas feiras se realizarem eram os portos 

fluviais e marítimos, os cruzamentos das vias naturais de 

comunicação, verdadeiros pontos de encontro de comerciantes e 

consumidores.  

As feiras portuguesas interligavam a costa com o 

hinterland luso- leonês ou luso-castelhano. 

As feiras para existirem pressupunham regras,  as quais 

eram aceitas por todos que delas participavam. Assim, nos locais 

onde se faziam as feiras,  existia a paz da feira 42,  que proibia toda e 

qualquer violência com penas severas para os transgressores.  

A paz da feira,  ou do mercado, protegia quem 

participava do comércio,  não só no local da feira, mas, também, na 

                                                
42 “Os mercadores e fei ran tes n ão ser iam demandados,  acusados ou  presos por  

qua lquer  cr ime,  a  não ser  que t ivesse sido pra t icado na  povoação,  no seu termo 
eu na  fei r a .  Nem tão pouco ser iam ci tados nem deman dados por  qualquer  dívida,  
sa lvo se ela  t ivesse si do contr a ída  n a própr ia fei r a”.  RAU,  Virgín ia.  1986.p89.  
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viagem de ida e volta.  Assegurava-se,  assim, a segurança dos 

feirantes e consumidores.  

Os feirantes gozavam de franquias e privilégios 

importantes.  A eles,  era garantido não serem presos,  perseguidos 

ou molestados, durante o período da paz da feira.  

As mercadorias levadas para serem comercializadas na 

feira pagavam, além das portagens comuns, a pesagem, o dízimo, a 

sisa,  os direitos pagos pelo aluguel das lojas ou tendas e algumas 

multas,  referentes a delitos que se relacionavam com a feira.  

Quanto aos mercados, tiveram uma esfera de atuação 

bastante reduzida e l imitada ao local onde estavam instalada. A 

eles os camponeses iam semanalmente vender ovos, galinhas, mel e 

pequenos objetos.  No mercado, em geral,  não havia grandes 

transações.  Baseavam-se mais na compra e venda a retalho, isto é,  

em pequena quantidade.  

Com relação ao comércio externo, Portugal não se 

caracterizava pela importância de suas manufaturas,  nem por ter -se 

especializado em fornecer matéria-prima para regiões mais 

desenvolvidas.  

Os produtos comercializado pelos mercadores 

portugueses não se diferenciavam muito daqueles vendidos pelos 

outros países ibéricos.   
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Portugal não era tão bom vendedor, mas a insuficiência 

d sua produção artesanal,  de sua produção cerealífera,  o tornava 

um bom comprador.  

Com relação a esse comércio externo, praticamente não 

havia a relação direta entre comprador/vendedor. As atividades de 

compra e venda dos produtos eram feitas por intermediários ou 

representantes estrangeiros,  como os flamengos, os holandeses os 

ingleses,  etc.  

Portugal,  por sua vez, era o intermediário entre o 

mundo cristão e os mundos muçulmano e africanos, que se 

comunicavam com a Europa através dos portugueses.   

Esse comércio externo, assim como o interno, pagava 

impostos,  em geral na forma de dízima, equivalente a 10% do valor 

do produto, e,  em épocas de guerra,  se  cobrava a sisa,  também 

referente a 10% do valor do produto. O comprador pagava a 

metade e o vendedor a outra metade desse imposto.  

Alguns produtos importados e outros exportados não 

pagavam impostos.  Essa isenção existia como forma de estimular o  

comércio desses produtos.  Assim, os cereais e os metais preciosos 

que entravam no Reino português, durante o reinado de Dom 

Duarte,  não pagavam esses impostos.  
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Os produtos importados por Portugal nos séculos XIV e 

XV, de maior destaque, eram os panos vindos da Flandres,  da 

França e das Ilhas Britânicas.  Na importação, podiam ser 

encontradas variadas qualidades de tecidos: picotes,  o burel,  o 

fustão, a sarja,  a seda, o veludo, a brocado, etc.  Como a qualidade 

era variada, os preços também variavam de acordo com o tecido em 

questão.  

Outros produtos de destaque nas importações eram os 

manufaturados, principalmente os de metal,  tais como: artigos de 

construção civil ,  militar e naval,  ferramentas de sapateiro, alfaiate,  

barbeiro e outro ofícios,  alfaias domésticas,  etc.  Também se 

importavam: folha de ferro e de estanho, o fio metálico, as armas, 

objeto de madeira,  livros,  etc.  

Portugal,  por sua vez, forneceria ao estrangeiro: o mel a 

peleteria,  a cera,  o couro, a grã,  o azeite,  frutas,  o vinho, o sol,  a 

cortiça,  o peixe etc.  O peixe ocupava um lugar de destaque nas 

exportações.  De Portugal iam para castelo,  Aragão, Itália,  

Inglaterra e Flandres.  Os peixes mais procurados eram: a sardinha, 

o sável,  o côngrio e o atum. 

O litoral português, apesar de ser muito recortado, não 

apresentava locais propícios para a instalação de portos e de 

serviços de apoio a uma grande atividade econômica ligada ao 

comércio marítimo. 
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Neste movimento, os portos marítimos de maior 

destaque pelo tamanho e pela movimentação comercial em seus 

ancoradouros eram: Porto, Lisboa, o estuário do Sado e Foro. Esses 

portos funcionavam como a porta de entrada e de saída de 

produtos importados e nacionais.  

Procuramos neste primeiro capítulo esboça o cenário 

sócio-econômico de Portugal entre os anos de 1400 e 1438, com o 

objetivo de enquadrar neste anário nacional,  o governo de D. 

Durante,  l igando, portanto ao contexto dos segundo e terceiros 

capítulos.  

Durante as crises frumentárias era comum a compra de 

cereais,  de peixe (mais ao norte de Portugal)  e de especiarias.  

Portugal fornecia,  por sua vez, mel,  peleteria,  cera,  

couro, grã,  azeite,  frutas,  vinho, o sal,  a cortiça o peixe, etc.  O 

peixe ocupava um lugar de destaque aos exportações.  De Portugal 

iam para Castela,  Aragão, Itália, Inglaterra e Itandres. Os peixes 

mais requisitados para esse comércio eram: a sardinha, o sável,  o 

comgio, e atum e outros.  

O litoral português, apesar de ser muito recortado, não 

apresentava muitos locais propício para a instalação de postos e de 

serviço de apoio a uma grande atividade econômica ligada ao 

comércio marítimo. 
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Nesse momento, os portos marítimos de maior destaque 

pelo tamanho e pela movimentação comercial em seus 

ancoradouros eram. Porto, Lisboa, o estuário do solo e Faro. Esses 

portos funcionavam como porta de entrada e saída de produtos 

importados e nacionais.  As mercadorias eram levadas para os 

portos maiores,  como o Porto e Lisboa, e de lá eram encaminhados 

por mercadores portugueses e estrangeiros a outros locais onde 

seriam revendidas a um mercado comum ou a outros mercadores,  

que as comercializariam novamente.  

O mesmo sucedia com os produtos importados, que 

chegavam com os produtos importados, que chegavam aos postos 

maiores e eram redistribuídos aos menores e de lá reencaminhados 

até chegar ao consumidor.  



CAPÍTULO II 

 

A SOCIEDADE PORTUGUESA NO LEAL 

CONSELHEIRO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não foy do Rey Duarte tão ditoso 

O tempo que ficou na Summa alteza;  

Que assi  vay alternando o tempo iroso 

O bem com o mal,  o gosto com a tristeza.  

Quem vio sempre hum Estado deleitoso? 

Ou quem vio em fortuna haver firmeza? 

Pois ainda neste Reyno, e neste Rey 

Não usou ella tanto desta ley.  

 

CAMÕES (OS LUSÍADAS) 

  cant.4 -  Estanc.5 
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1  A Sociedade Portuguesa no Leal Conselheiro  
 

"Trip la é pois  a casa de Deus que se crê una:  em baixo,  uns 

rezam (orant),  outros  combatem (pugnant);  outros ainda 

trabalham (laborant);  os  três grupos estão juntos  e  não 

suportam ser separados;  de forma que sobre a função  

(officium) de uns repousam os trabalhos (opera) dos  outros 

dois ,  todos,  por sua vez entreajudando-se". 43  

 

Como dissemos antes,  neste segundo capítulo iremos 

tratar sobre Dom Duarte e sua principal obra, o Leal Conselheiro44,  

que se constitui em uma de nossas fontes de trabalho. Daremos 

atenção particular ao modelo de organização social aí apresentado 

pelo Monarca lusitano.  

Para tanto, iremos dividir este capítulo em partes.  A 

primeira delas mostrará  Dom Duarte,  personagem histórica 

controversa, como homem e como governante.  

                                                
43 DUBY, Georges,  As três Ordens ou o Imagi nár io do Feudal ismo.  p .  17.  
44 DUARTE,  D.  1982.  
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A segunda parte,  versará sobre o “Leal Conselheiro”, 

onde discorreremos acerca de sua organização interna e conteúdo, a 

quem se destina e,  enfim, seus objetivos.  

Na última parte,  analisaremos a organização da 

sociedade medieval portuguesa, à luz do IV capítulo: “Como 

Muitos Erram na Maneira de Seu Viver por Aquela Terceira Tíbia 

Vontade Suso Escrita”,  da obra “Leal Conselheiro”. 

 

Dom Duarte: 

Dom Duarte,  f i lho de D. João I (1357 -  1433) e de Dona 

Filipa de Lencastre,  durante séculos foi um personagem da história 

lusitana relegada a um plano secundário e ao esquecimento. 

Ninguém se interessa por sua pessoa ou por seus escritos.  

Entretanto, a partir de 1930, começou a haver uma mudança. Os 

historiadores portugueses começaram a coletar a sua atenção para 

esse Rei que governou sua Pátria apenas durante cinco anos.  

Até essa década, alguns dentre os historiadores 

lusitanos, como Oliveira Martins,  Júlio Dantas,  endossavam a 

mencionada posição, que hoje podemos classificar como 

tradicional.  Para eles,  Dom Duarte não passou de um neurastênico, 

doente dos nervos e de um indivíduo apático.  
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Por outro lado, Faria de Vasconcelos e Domingos 

Maurício discordaram de tal  ponto de vista,  dizendo que seus 

colegas se deixaram levar por razões subjetivas,  não tendo 

analisado a figura de D. Duarte em todas as suas dimensões,  como 

homem, intelectual e estadista.  

A importância desses dois grupos de historiadores é que 

ambos constróem a imagem histórica de Dom Duarte.  O primeiro 

grupo, encabeçado por Oliveira Martins,  constrói,  a partir  da 

interpretação errônea da obra de Rui de Pina, a Chronica del  

Senhor Rei Dom Duarte,  uma imagem negativa do monarca e a 

passa para a posteridade como uma figura fraca.  

Já o outro lado grupo é importante por que busca 

reabilitar a imagem de Dom Duarte,  estabelecendo com o primeiro 

grupo um debate sobre as fontes analisadas.  

Nós, particularmente, concordamos e assumimos a 

posição adotada por esses dois últimos autores,  por julgarmos que 

ele condiz mais com a verdade dos fatos,  haurida na consulta e 

análise das fontes.   

Todavia,  vejamos de passagem, o que esses 

historiadores disseram a respeito de D. Duarte.  

Oliveira Martins afirma o seguinte:   
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“ele é um tímido,  um indeciso,  um fraco,  um paralítico da 

vontade,  débil de ânimo, incapaz de reagir enleado em 

escrúpulos,  sem coragem para protestar ou fugir ou recuar 

ou demitir-se,  e incapaz de mandar.  Triste,  dolentemente 

melancólico,  oprimido sob a impotência dos  desejos e o 

sentimento da fatalidade,  alma aflita ,  consciência virtuosa,  

desolada pela ineficácia do que fazia,  esmagada pelo 

remorso (. . . )  apenas possuía o suave encanto da bondade 

(. . . )  sem ser um medíocre,  não foi um espírito superior.  Sem 

inovar sabia compreender.  O seu espírito sem energia,  nem 

profundidade,  tinha todavia a  extensão própria da gente 

indeterminada (. . . )  vingava-se escrevendo, da passividade 

do seu gênio.  Não nascera para reinar,  nascera para 

aconselhar.  Sem energia decisiva,  satisfazia-se registando no 

papel submisso as lacubrações  nebulosas do seu espírito” 45.  

 

Ademais,  Oliveira Martins achava que o destino tinha 

sido muito injusto ao dar o trono a alguém tão incapaz e tão 

abúlico quanto D. Duarte,  e  deixar de lado uma personalidade 

marcante e competente como seu irmão, o Infante Dom Pedro. Se,  

entre os fi lhos de D. João I,  havia tido alguém talhado para ocupar 

o trono português com eficiência,  dando continuidade à ação 

governativa do Mestre de Avis,  essa pessoa era indiscutivelmente o 

“Príncipe das Sete Partidas” 46.  

Oliveira Martins,  não dá, em sua obra, nenhum crédito 

ao rei ,  para ele,  Dom Duarte “pensou que reinar consistia em 

                                                
45 VASCONCELOS,  F.  de.  1937.  p.  406 .  
46 Dom Pedro,  r ecebeu esse nome por  ter  via jado mui to e ter  visi tado quase todos os 

pa íses da  Europa ,  coisa  r ar a  em seu tempo.  
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dissertar”47,  consolidando assim, a apatia como uma característica 

marcante da personalidade e da imagem de D. Duarte.  

Para arrematar sua visão negativa acerca de D. Duarte,  

Oliveira Martins,  atribuiu-lhe total responsabilidade quanto ao 

fracasso da expedição a Tânger.  Assim ficou conhecido o ataque à 

praça marroquina de Tânger.  Esse ataque fazia parte da política 

expansionista da dinastia de Avis,  iniciada com D. João I. 48 O rei  

deu ao chefe da expedição, o Infante Dom Henrique, rigorosas 

instruções de como agir em África e este não as cumpriu, 

contribuindo assim para o fracasso dessa empresa. O ataque a 

Tânger começou a 13/09/1437, mas os marroquinos nos repeliram 

todos os assaltos,  cercaram os portugueses e os aprisionaram. Para 

se l ibertarem deixaram reféns, armamentos,  cavalos,  bagagens, etc.  

O infante D. Fernando ficou cativo em África,  vindo a falecer em 

Fez, alguns anos depois,  após sofrer o martírio e passar a ser 

considerado “Santo”. Devido ao resultado negativo, essa empresa 

ficou conhecida historicamente como “Desastre de Tânger”. E 

igualmente no que concerne ao trágico final da regência de D. 

Pedro, pelo fato de o finado Rei ter confiado a educação do 

Príncipe D. Afonso, á sua mãe, Dona Leonor, e não ao próprio tio,  o 

                                                
47 MARTINS,  A.  P.  Ol iveir a .  1983,  p .  274  
48 Dom Duar te subiu ao t rono em 1433,  a  Tomada  de Ceuta  foi  em 1415,  cont in uou,  

por tan to,  a idéia expansionista do Mestr e de Avis.   
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que teria contribuído para que surgissem desentendimentos sérios 

entre ambos49.  

Para Júlio Dantas,   

 

“Dom Duarte é  um dos nevrosados mais interessantes  da 

raça portuguesa.  Poeta e  filósofo,  casto e tris te,  

atravessando catástrofes como uma grande sombra pálida,  a 

sua doença teve uma influência direta e  decis iva sobre os 

destinos  da nação (. . . ) Todas as misérias,  todas  lutas  de 

família ,  todos os  episódios  bárbaros ,  que sacudiram o 

segundo quartel do século XV, se explicam pela astenia 

desse pobre rei macilento,  que o destino fez um hereditário,  

tanto para os casos  da realeza como para as  ruínas da raça,  

D.  Duarte foi incontestavelmente um doente (. . . ) ;  por volta 

dos  30 anos,  era uma criatura desagradável,  macilenta,  o 

rosto algum tanto enverrugado, acusado uma senilidade 

precoce,  olhos moles  e pouca barba,  o  que é,  de resto,  

comum entre os  degenerados.  A postura curva e cansada.  

Intransigente castidade por influência das leituras,  casando 

virgem aos  37 anos.  Fugia do sol para o silêncio da livraria.  

Intolerância para o álcool,  traindo fraqueza funcional dos 

centros nervosos  vasculares  (. . . ) ,  saturando-se dum saber 

demasiado para a capacidade do seu espírito,  abusando dum 

cérebro  ainda não preparado por sucessivas acumulações 

ancestrais ,  ( . . . )  Trabalho excessivo,  esgotante,  preocupante 

pelo temor de mal reger e por um escrupuloso sentimento 

de justiça.  Tudo quanto resolvia era à custa de mil 

hesitações dolorosas.  O escrúpulo,  a meticulosidade 

                                                
49 MARTINS,  Oliveir a,  o.c.  p.  278.  
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saxônica,  as hesitações eternas  multiplicavam o trabalho e o 

esforço.  De noite,  não sossegava,  não dormia.  O terreno era 

fraco e pesado de taras (. . . )  invadia-o uma tristeza infinita.  

Depois ,  todo o cortejo de cefaléia ,  de perturbações 

dispépticas ,  de depressões  nosofóbicas.  O medo da morte 

dominava,  agora,  a  sua existência.  Inventiva,  sonhava 

doenças,  supunha-se atacado de peste (. . . )  É na neurastenia 

de D. Duarte que nós  encontramos a causa e a explicação de 

todos os  desastres  políticos do seu reinado e da própria 

regência que se lhe seguiu”50.  

 

Júlio Dantas considera Dom Duarte quase um doente 

mental;  alguém cujo fracasso pessoal somado às doenças 

hereditárias transformou seu drama pessoal em drama coletivo, 

vindo com isso a prejudicar toda a nação. Ademais,  para esse 

estudioso, D. Duarte foi um rei cujo governo foi um completo 

desastre,  o qual,  inclusive veio a repetir negativamente no reinado 

de seus sucessores.  

Depreende-se do que foi visto haver uma perfeita 

comunhão de idéias entre Oliveira Martins e Júlio Dantas,  

endossado pelos discípulos de ambos, acerca de D. Duarte,  

diretamente responsável pela morte do Infante Santo, D. Fernando, 

em Fez, e indiretamente, pela morte do outro irmão, D. Pedro, em 

Alfarrobeira,  em 1449.  

                                                
50 VASCONCELOS,  Far ia  de.  o.c.  p. 407/408.  
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Tal imagem distorcida de El Rei D. Duarte foi,  como 

escrevemos páginas atrás,  a que imperou até os anos trinta deste 

século. Deste então, porém, historiadores e l iteratos do medievo 

português, indo às fontes e aos próprios escritos deixados pelo 

Monarca, tentaram ver objetivamente quem foi esse personagem. 

Antes,  porém, de examinarmos as opiniões desse outro 

grupo de estudiosos,  diri jamos nossa atenção para a descrição de 

D. Duarte,  feita pelo cronista Rui de Pina51:   

 

“porque as  proporções corpóreas  dos Príncipes  passados,  e 

suas  virtudes,  e  costumes,  alguñs hystoricos  os custumáram 

por no cabo de suas  Estoreas ,  e muito mais  no principios :  eu 

neste posso seguyrei a  openiam dos mais ;  e por tanto he de 

saber que El Rey Dom Duarte foi homem de boa estatura do 

corpo,  e  de grandes e fortes membros;  tynha o acatamento 

de sua presença muy gracioso,  os  cabellos corredios ,  ho 

rosto redondo e alguû tanto anverrugado, os olhos molles ,  e 

pouca barba;  foi homem desenvolto,  e  custumado em 

todalas boas  manhas,  que no campo, na Corte,  na paz e na 

guerra a hum perfeito Principe se requeressem; cavalgou 

ambalas,  sellas  de brida,  e  de gineta melhor que nanhuû de 

seu tempo; foy muy humano a todos,  e de boa condiçam: 

prezou-se em sendo mancebo de boo lutador;  e  assy o foy,  e 

folgou com os que em seu tempo bem o faziam; foi caçador;  

e monteiro.  Sem myngua nem quebra do despacho,  e 

avyamento dos negócios necessários;  foi homem allegre,  e 

de gracioso recebimento:  foy principe muy Catholico e 

                                                
51 Pr imeiro Cronista  de D.  Duart e,  escr eveu  a  “Chrônica do Senh or  Rey Dom 
Duar te” .  
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amigo de Deos,  de  que deu clara prova a boa vontade e 

grande devaçom com que recebia os Sacramentos ,  e  ouvya 

os  Officios Divinos,  e  compria muy pefeitamente as  obras  da 

misericordia foi muy piadoso,  e manteve muito a  justiça:  foi 

sesudo e de claro entendimento,  amador de siencia de que 

teve grande conhecimento,  e  nom per descurso d’Escollas,  

mas per continuar d’estudar,  e  ler per boõs livros :  caa 

somente foi gramatico,  e  algum tanto logico:  fez huu livro 

de Regimento para os que costumarem andar a cavallo:  e 

compôs per sy outro adereçado a Rainha Dona Lianor sua 

molher;  a que entitulou,  o Leal Conselheiro,  abastado de 

muitas e  singulares  doctrinas specialmente para os  beés 

d’alma: foi,  e nâceo natural eloquente,  porque Deos ho 

dotou pera ysso com muitas graças  no comêr;  e  dormir foi 

muy temperado, e  asy dotado de todalas  outras perfeições 

do corpo,  e  d’alma”52.  

 

E no dizer de outro autor Dom Duarte 

 

. . .  foy de estatura proporcionada,  e de aspecto summamente 

agradável pois  tinha os  olhos  castanhos e alegres ,  a  boca 

pequena,  e  corada,  o cabelo da barba louro,  e o da cabeça 

cumprido conforme o uso daquelle tempo. Vestia  com 

pompa sendo mayor quando apparecia publicamente.  Foy 

muito zeloso do culto divino,  e das cerimônias Ecles iásticas,  

de tal sorte que não dissimulava a menor negligência em os 

Ministros do Altar.  Venerou com profundo respeito o final 

da nossa Redempção não permitindo que estivesse 

esculpido,  ou entalhado em lugar indecente .  Sem defraudar 

                                                
52 Rui  de Pina ,  Chron ica do Senh or  Rey Dom Duar te,  in  “Col lecção de Li vros 
Inédi tos de Histór ia  Por tuguesa”,  Tomo I,  Lisboa  p.p .  79 /80 .  
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a justiça de que foy observantíss imo cultor,  como era de 

condição naturalmente benigna se inclinava menos vezes 

para o rigor,  que para a p iedade.  Amou com tão inviolável 

observância a  verdade que nunca se experimentou a menor 

infração na sua palavra (. . . ) era naturalmente eloquente 

uzando de palavras tão elegantes que conciliava o affecto de 

toso.  Estimava a conservação de pessoas eruditas,  as  quaes 

admitia benevolo,  premiava magnifico.  Para indeleveis 

argumentos  do disvelo que dedicava à cultura das sciencias,  

deixou escritos varios  Livros  em prosa,  e  verso.  Mandou  

compilar as  leys,  que andavão dispersas ,  e  reduzidas  com 

bom methodo a hum volume para que fossem observadas 

(. . . )  Tomou por empreza huma lança em que estava 

enroscada huma cobra em forma de caduceo com esta letra 

loco et tempore s imbolizando na lança a guerra,  e na cobra a 

prudencia com que a havia de romper:  Ultimamente a 

natureza o ornou de tantos  dotes ,  e virtudes excellentes ,  que 

não deixou lugar para que a fortuna lhe dispensasse as 

felicidades que não logrou” 53.  

 

Causa-nos estranheza o fato de Oliveira Martins e Júlio 

Dantas terem ignorado por completo essa página de Rui de Pina, 

ainda que a considerassem como tendenciosa e “comprometida”. 

Ao menos, deviam ter apresentado outras fontes em que basearam 

para oferecer a imagem que pintaram de D. Duarte.  Ora, pelo que 

se depreende da Chronica de Rui de Pina (figura) o Rei não 

apresentava características físicas e psicológicas e comportamentais 

                                                
53 Diogo Barbosa  Mach ado -  Dom Duarte,  in  Bibl iotheca Lusi tana ,  Tomo I  Coimbra,  
At lân t ida ,  1965.  p .p.  719/720.  
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que o pudessem julgar quase como “doente mental” como o quer 

Júlio Dantas.  Ao contrário,  podemos perceber que se trata de um 

homem ativo, alegre,  um bom desportista,  dotado com grande vigor 

físico, absolutamente nada lembrando a figura esquálida, frágil  e 

incapaz, igualmente retratada por Oliveira Martins.  Faria de 

Vasconcelos assim retrata Dom Duarte:   

 

“do que o cronista diz,  a respeito das  feições  corpóreas de 

Dom Duarte e de suas  virtudes,  infere-se que foi indivíduo 

dispondo de saúde corpórea,  de energia física,  de equilíbrio 

nervoso. . .  D.  Duarte não é positivamente um fraco de 

vontade,  um abúlico,  mas antes  pelo contrário um homem 

senhor de seu querer. . .  dada a seriedade,  a  probidade e a 

piedade dêste rei,  qualidades  estas que todos lhe 

reconhecem.. .  ora esta empresa africana revela,  em D. 

Duarte,  qualidades  notáveis de controle e  de persis tência. . .  

mas esta energia não é momentânea,  é funda,  tem uma 

qualidade primacial,  a persis tência,  a perseverança,  que a 

sua continência e  castidade,  a sua vitória  sobre a doença,  

por um lado,  e a empresa africana,  por outro,  revelam no 

mais alto grau. . .  D.  Duarte não é pois,  um fraco de vontade,  

um doente mental mas s im um homem senhor do seu 

querer,  e até mesmo um tipo novo de chefe” 54 (Figura).  

                                                
54 Fa r ia  de Vasconcelos,  o.c.  Parte II  p .p.  577/578.  
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Com relação à tão famosa melancolia ou humor 

menencórico55 que atingiu Dom Duarte,  pode-se dizer que, longe de 

ser uma exceção social,  era bem comum, tanto quanto hoje,  as 

pessoas passarem por crises de “tristeza” no período medieval.  

Essas crises aconteciam por todos os lados e atingiam boa parte da 

população européia,  principalmente, a francesa 56.  

No caso de Dom Duarte,  o humor menencórico que o 

atingiu, tendo durado mais ou menos três anos, se originou, 

provavelmente, devido ao excesso de trabalho que teve de 

enfrentar,  quando tinha 22 anos, ao ter sido associado ao governo, 

por seu pai,  em 1411, enquanto D. João I se ocupava totalmente com 

os preparativos da expedição militar a ser dirigida contra a praça 

marroquina de Ceuta: Tal excesso de trabalho levou D. Duarte a 

sucumbir vitimado pelo “humor menencórico”, doença essa que, 

hoje,  chamaríamos de “stress” ou melancolia 57.  

                                                
55 Pa ra a lguns a palavra  cor r eta  ser ia  merencór ico ou melan cól ico,  n ós,  en tr etan to,  
usamos a gr a fi a encontr ada  na  obra  “Leal  Conselheiro”.  
56 Armindo de Sousa -  1325-1480:  Condicion amentos básicos in  Histór ia de Por tugal .  
Coord.  José Mattoso Lisboa,  1993.  
57 Assim está r egi st r ado no Leal  Conselheiro:  “Porquanto sei  que muitos for am são e 
ao d ian te ser ão tocados deste pecado 1  de t r isteza  que procede da von tade 
desconcer tada,  que ao presen te ch amam em os mais dos casos doen ça de h umor  
men en cór ico a ,  do qual  dizem os físicos b  que vem de muitas man eir as por  
fun damen tos e sent idos desva ir ados c ,  ma is de t r ês anos cont in uados fu i  dele mui to 
sen t ido,  e por  especia l  mercê de Nosso Senh or  Deus h ouve per fei ta  saúde”.  Dom 
Duar te,  o.c.  p .  100.  
 1 -  Apesar  de qual i fica r  o humor  menencór ico como um  pecado,  ele se 
contr adiz  ao d izer  que se curou,  como se cura  uma doença ,  acei tan do impl ici tamen te 
este mal  como mal  físico.  
 a)  ou manencor ico 
 b)  médicos 
 c)  d iver sos  
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“De facto,  a vida que Dom Duarte levara era de trabalho 

exaustivo.  Levantava-se cedo,  ouvia missa,  dava despacho 

na Relação até ao meio dia (. . . )  À mesa dava audiências por 

largo espaço,  recolhendo-se em seguida ao quarto.  Mas,  logo 

às  duas horas ,  recebia os  vedores da fazenda e os do 

conselho,  com quem trabalhava até às  onze (. . . ) .  Mas êste 

trabalho,  além de ser quantitativamente elevado (. . . ),  devia 

ser intenso,  e dado o temperamento de Dom Duarte,  

cuidadoso,  escrupuloso,  meticuloso,  reclamando, por 

conseguinte,  esforço de atenção,  enérgica tensão de espírito,  

que o mantivesse ao nível das  exigências  do dever,  para 

quem reinar era a  mais  séria das ocupações.  Trabalho quasi 

seguido,  quasi contínuo,  sem descanso,  sem distrações sem 

derivativos”58.  

 

O próprio D. Duarte descreveu os sintomas da doença 

que o acometeu: corpo destemperado, míngua de dormir,  fraqueza, 

preguiça, quebrantamento da vontade, tristeza, receio da morte 59.  

Conquanto a cura dessa doença fosse difícil ,  não era 

todavia impossível de conseguir.  Ele diz que conseguiu se curar da 

moléstia que o atormentava, quando sua mãe, Dona Filipa adoeceu 

e posteriormente veio a falecer,  transferindo o pensamento 

obsessivo de sua pessoa para ela pois ‘Sentindo ella leixei de sentir 

a mym”60.  

Apesar da dor causada pela morte de Dona Filipa, D. 

Duarte diz que a continuidade do seu processo de cura não se 

                                                
58 VASCONCELOS,  Far ia  de.  o.c.  p.  410/411.  
59 Fa r ia  de Vasconcelos,  o.c. ,  p.  411 .  
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deveu tanto aos conselhos dos físicos,  mas antes ao próprio esforço, 

à esperança e a paciência61.  Ele agiu assim não por que duvidasse 

dos médicos,  mas por estar convicto de que sua cura dependia mais 

da vontade firme, da fé e da obstinação, do que, como eles lhe 

recomendavam, de beber “vinho pouco aguado e dormir com 

mulheres”. Noutras palavras,  dependia antes da própria pessoa, do 

que de qualquer outra.   

Dom Duarte,  tendo-se curado do ”humor menencórito”, 

o usou como tema de seu tratado de moral,  Leal Conselheiro ,  em 

cujas páginas deu conselhos e prescreveu cuidados  a serem 

tomados pelas pessoas,  para se evitar essa doença. O Rei ainda diz,  

por exemplo, que para se curar empregou boa parte de seu tempo 

livre em praticar atos que fortaleceriam o corpo e o espírito.  Se ia 

comer e não tinha fome, comia apenas o necessário para se manter,  

praticava esportes,  mesmo sem vontade, apenas para manter o 

corpo em boa disposição física,  l ia bons livros para acalmar a alma 

e o espírito,  conseguindo, então, obter a tão desejada cura 62.  

Mesmo que esse testemunho do próprio D. Duarte 

acerca de sua pessoa pudesse ser considerado como um auto-elogio, 

                                                                                                                                          
60 Cf. :  BOTELHO,  Afonso.  Dom Duar te e a Superação da Melancol ia.  In  Memór ias 

da Academia das Ciên cias de Lisboa ,  Classe de Letr as,  1993/94,  p .  129.  
61  Dom Duar te,  o.c.  p.  105.  
62 “Quando dos cuidados sentia que me tornava, como bem podia por filhar boas folganças o remediava. 

E se era de muitos aficamentos de desembargos, por monte e caça que fora dia andasse, achava 
grande melhoramento. Para os nojos mezinha mui proveitosa sentia falta de bons e sages amigos, 
ler por bons livros de virtuosas ensinanças que falem a propósito do que bem for tocado. De estar só 
me guardava , salvo pouco tempo por alguma necessidade. E sempre achei mui proveitosa boa 
ocupação de honestos e razoados trabalhos do corpo e do entender para tais sentido, e a ociosidade 
muito contrária...” 
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denota que ele,  ao contrário do que afirmaram Oliveira Martins,  

Júlio Dantas,  seus discípulos e muitos outros,  tinha uma vontade 

férrea e muito menos era apático e abúlico.  

Faria de Vasconcelos considerava que o fato de D. 

Duarte não ter querido dormir com mulheres e ter -se mantido 

virgem até ao casamento igualmente revela que ele era um homem 

obstinado e firme em sua vontade, e que fez isso por uma opção 

pessoal,  de acordo com os valores em que acreditava, de modo que 

a virgindade do Rei não deve ser vista como a causa da “tristeza” 

que o acometera mas deve antes ser olhada como uma prova de 

controle que exercia sobre seu corpo e sua vontade63.  

Por conseguinte,  um homem com essa têmpera e fibra 

absolutamente não pode ser considerado como um fraco, ao 

contrário,  tem de ser visto como uma pessoa disciplinada e senhora 

de seu querer e de suas inclinações naturais.  

Costa Marques, a propósito,  diz que  

 

                                                                                                                                          
DUARTE, D. o.c., cap. XX (p. 107 a 112).  

63 VASCONCELOS,  Far ia  de.  Cont r ibui ção para  o estudo da psicologia de El  Rei  
Dom Duarte.  I I  par te,  p .  584 e 585.  
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“Dom Duarte não era uma espírito afirmativo e categórico,  

nascido para mandar apenas em função de seu querer,  as 

dúvidas,  hesitações e  escrúpulos  do seu reinado 

(particularmente no caso do Infante Santo) não são 

manifestações  de uma vontade débil ou de fraqueza de 

espírito,  mas tão-somente a atitude de um homem guiado 

por um dever difícil e complexo,  que transcendia o 

indivíduo e se projetava na vida da nação” 64.  

 

Dom Duarte era um homem admiravelmente culto para 

sua época. Como vimos em Rui de Pina, ele adquirira essa cultura 

sem “discursos d’Escolas”, lendo autores clássicos ou 

contemporâneos, obras fi losóficas,  morais ou religiosas.  Apesar de 

não ter tido uma formação filosófica,  percebe-se em sua obra a 

existência de um bom senso e de um cuidado em transmitir ,  de 

forma agradável,  seu saber através do relato de suas experiências e 

de suas observações,  e de reflexões e críticas sobre a corte,  a 

família,  a moral,  enfim, sobre a realidade e o ambiente que o 

rodeavam. 

Costa Marques também ressalta a figura intelectual de 

D. Duarte:  “é também representante do século XV pelo seu amor da 

cultura e pelo gosto da observação pessoal,  que pressagiavam no 

nosso país o próximo Renascimento, mas ainda sem os princípios 

                                                
64 F .  Costa  Marques,  Not íci a Histór ica  e Li ter á r ia,  Seleção e Anotações,  i n  D.  
Duar te,  Lea l  Con selh eiro e Livro da  Ensin an ça  de Bem Cava lgar  Toda Sela,  2 . ª ed. ,  
Coimbra,  At lân t i da ,  1973,  p .  23 .  
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fi losóficos sem o enlevo artístico e sem o novo sentido de vida que 

formaram este movimento”65.  

Dom Duarte como literato deixou várias obras sobre 

diversos assuntos.  Seus tratados são na  verdade um compêndio das 

cogitações do tempo e podem ser considerados o diário da sua 

vida. Dividia seu tempo de escritor com os temas que escolhera, às 

vezes,  redigindo sobre o ato de governar,  outras sobre as regras do 

bem cavalgar,  ou ainda sobre economia doméstica e economia 

política.  Além disso, escrevia ensaios morais,  sermões, etc.  

Podemos citar entre as suas obras as seguintes:   

a)  Papel que escreveu quando seus irmãos foram a Tânger.  

b) Conselho que deu ao infante D. Henrique quando foi com uma 

armada sobre Tânger.  

c)  Motivos que teve para fazer a Guerra.  

d) Lembrança que escreveu do nascimento de seus fi lhos.  

e)  Observação da Lua.  

f)  Coisas que foi requerido nas primeiras cortes que fez em 

Santarém. 

g) Coisas que pertencem ao bom capitão.  

h) Observações sobre as cores de pedras de mina de metal.  

i) Lembranças dos prêmios devidos a certas classes de servidores 66.  

                                                
65 Idem,  ibid,  p .  9  
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Ficaram ainda obras inéditas:  

j) Tratado do bom governo, da justiça e dos oficiais dela (em latim).  

k) Da Misericórdia.  

l) Sumário que, sendo infante,  deu a M.º Francisco para pregar do 

Condestável. 

m) Memorial para Fr.  Fernando ordenar a pregação das exéquias de 

el-rei  D. João I.  

n) Regimento para aprender a jogar as armas.  

o) Resposta,  sendo príncipe, ao infante D. Fernando sobre algumas 

queixas que ele tinha de seu pai.  

p) Padre nosso glossado.  

q) Como se tira demônio. 

r)  O que se toma dos parentes:  pátria,  lei .  

s)  Que coisa seja a detracção.  

t)  Ordenação sobre as coisas domésticas e a ordem que tinha no 

governo e despacho.  

u) Um tratado sobre os valores do pão, conforme as valias do trigo.  

v) Livro de ensinanças de bem cavalgar toda sela -  Este foi 

publicado em 1842, em Paris,  pelo P. Roquette como apêndice à 

edição do Leal Conselheiro .  

                                                                                                                                          
66 Todos estes escr i tos estão t r an sladados n o Livro da  Car tuxa  ou Livro dos 
Con selh os de El -Rei  D.  Duar te -  D.  Duar te,  Edição Diplomát ica,  Lisboa ,  edi tor ial  
Estampa,  1982.  



 
 

96 

x) Leal Conselheiro  -  publicado em 1842, em Paris,  pelo P. 

Roquette67.  

Apesar de ser um homem de seu tempo, e de ter estado 

atento às outras manifestações culturais de sua época, D. Duarte 

não se deixou dominar pelas superstições,  então em voga, 

depositando mais fé em Deus e nos ensinamentos da Igreja:   

 

“Homem estruturalmente medieval na sua fé em Deus e na 

sua inabalável e  serena confiança na doutrina da Igreja,  

Dom Duarte não partilha os  erros  próprios  da sua época,  

fazendo resolutante guerra a toda a espécie de superstições 

e crendices ,  sem contudo negar a  possibilidade de 

influências extranaturais  no homem” 68.  

 

Estas considerações,  pensamos, são, talvez, o melhor 

retrato que se possa fazer da pessoa de Dom Duarte.  Não se trata 

de uma apologia de sua figura mas a de uma descrição objetiva e 

séria de sua personalidade, e ao mesmo tempo de uma retratação 

justa de uma pessoa que durante muito tempo foi estigmatizada e 

discriminada por estudiosos que se deixaram levar  

 

                                                
67 Ol iveir a  Mar t in s.  o.c. ,  p .  187 e 188.  
68 Idem,  ibid,  p .  21.  
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2 O Leal Conselheiro 

 

Como autor,  Dom Duarte deixou vários escritos sobre 

temas diversos.  Mas, sem dúvida alguma, suas obras de maior 

importância literária são: Leal Conselheiro e o Livro da Ensinanças de 

Bem Cavalgar Toda Sela.  A propósito da primeira delas,  Rodrigues 

Lapa diz que “O Leal Conselheiro” ,  de Dom Duarte,  é o Resultado 

da severa educação que o moço príncipe teve em casa de seus pais.  

Desde tenra idade começou a adquirir  o costume de confiar ao 

papel as suas meditações.  Não acreditava na infatigabilidade da 

memória;  por isso fazia apontamento de tudo, num dia dirigia aos 

seus irmãos cartas do conselho, cheias de ponderação e fi losofia,  

outro dia ocupava-se das cores das pedras das minas de metal,  

outro ainda dissertava sobre as valias do pão: outro, sobre os 

prêmios devidos a certa classe de criados, sobre a misericórdia,  

sobre os fenômenos lunares,  etc. . .  Era um espírito curioso e 

metódico, que não enjeitava o estudo e a observação das coisas 

aparentemente simples,  porque conhecia bem o seu valor no 

governo da vida. E sabia que o bom rei devia ocupar-se de tudo, 
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desde as coisas materiais até às mais transcendentes,  em benefício 

dos seus vassalos”69.  

Dom Duarte escreveu o Leal Conselheiro  em diferentes 

momentos de sua vida, e provavelmente o terminou pouco antes de 

falecer.  Não teve, portanto, ocasião de mandar revisá -lo.  Talvez 

seja esse o motivo de haver apenas uma cópia manuscrita do 

tratado, a qual se encontra em Paris,  na Biblioteca Nacional,  sob 

códice número 7:007, e não se sabe como foi parar naquela cidade. 

Nesta dissertação util izamos a edição de o Leal Conselheiro  

publicada com atualização ortográfica,  introdução e notas de João 

Morais Barbosa, com o patrocínio da Secretaria de Estado da 

Cultura e da Fundação Calouste Gulbenkian.  

Segundo Joseph Piel 70,  o Leal Conselheiro  pode ser 

dividido em duas partes,  de acordo com os assuntos aí tratados, 

conquanto a obra não apresente uma unidade de pensamento, nem 

tampouco de sistematização literária:   

 

“No Leal Conselheiro  distinguem-se nitidamente duas 

secções:  uma que abrange os  caps.  1-90,  e outra os caps.  92-

102,  a  que o cap.  91 serve de introdução.  Na primeira,  é 

possível reconhecer certo p lano,  que se pode resumir 

esquematicamente da seguinte maneira.  I -9.  Do 

                                                
69 Rodr igues Lapa .  Dom Duar te e Os Prosadores da Casa  de Aviz  s/ l ,  sear a  Nova,  
1973 p.  VII .   
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entendimento e as  suas  partes  (apreensiva,  retentiva,  

judicativa,  inventiva,  declarativa,  executiva e preservativa);  

2 caps.  10-33,  Declaração dos pecados (soberba,  vanglória,  

inveja,  sanha,  ódio,  tristeza,  ociosidade,  avareza,  luxúria e 

gula);  3.  caps.  34-62,  Das sete virtudes necessárias  para se 

combater os  sete pecados capitais (fé ,  esperança,  caridade,  

prudência,  justiça,  temperança e fortaleza);  4.  caps.  63 -80,  

Definição dos sete pecados capitais  e dos  outros  (pecados do 

coração,  da boca,  da obra,  da omissão,  e  do “minguado 

sentido”);  56.  caps.  80-90,  como havendo de apropriar as 

“Casas  do nosso coração” a determinados fins .” 71.   

 

Por conseguinte,  essa primeira parte do tratado começa 

com um conjunto de capítulos preambulares relativos à psicologia 

do ser humano, para em seguida, como se fosse um corolário,  nos 

capítulos subsequentes tratar das virtudes e dos vícios comuns a 

nossa espécie,  e o que temos de fazer para praticar as primeiras e 

abolir os últimos de nossa vida.  

Joseph Piel prossegue em sua descrição de o Leal 

Conselheiro :   

 

“a segunda secção é constituída por uma miscelânea de 

escritos  vários,  que D. Duarte julgou dignos de figurar na 

sua obra,  e  que não tivera ocasião de incluir na primeira 

parte.  São novas considerações sobre as sete virtudes  (caps.  

                                                                                                                                          
70 Dom Duar te.  Leal  Conse lhe iro ,  Edição Cr í t ica de Joseph M.  Piel ,  Lisboa,  
Ber t r and ,  1945.  
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91-92);  preceitos de leitura (cap.  94);  o exemplo das  duas 

barcas  (95);  disposições  para o serviço religioso na capela 

real (96-97);  a  célebre carta em que descreve a vida familiar 

na corte de D. João I (98);  recomendações para quem 

pretende traduzir do latim para o português (99);  um 

regimento do estômago (100);  preceitos  para se determinar 

pelos astros as  horas da noite (101-102).  Finalmente o cap.  

103 serve de remate à  obra toda,  retomando o tema do 

prólogo:  Da guarda da lealdade”72.  

 

Constam, aliás,  dessa segunda parte do tratado muitas 

das traduções que ele próprio fez (sem, contudo, reivindicar para si  

o mérito de as ter feito),  ou mandou alguém fazer,  de passagens 

dos autores clássicos73 admitindo que seu texto absolutamente não 

pretende ofuscar o brilho dos autores latinos 

 

“e conhecendo meu saber para is to não ditos e serem assim 

cumpridamente aqui transladados,  posto o seu muito bom e 

fremoso razoar no por mim escrito faça grande abatimento,  

porque mais  quero aproveitar aos que o virem, ca encobrir 

esta minguada maneira de meu escrever” 74.  

 

Para Dom Duarte,  o estilo,  a “fremosura” da linguagem 

pouco importavam, o que interessava era que o leitor entendesse 

                                                                                                                                          
71 Idem,  ibid,  p .  XIV.   
72 PIEL,  Joseph .  o.c.  p.  XVI.  
73 Ar istóteles,  São João Cassiano,  Hugo de São Vitor ,  Egíd io Roman o,  São Tomás de 

Aquin o,  San to Agost in ho,  etc.  
74 DUARTE,  D.  o. c. ,  p.  28.  
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claramente o que lhe estava a transmitir75.  É evidente que ele não 

descuidou da linguagem, mas não podemos dizer que foi um autor 

elegante e desenvolto,  pois,  seu estilo l iterário apegava-se à forma 

culta de escrever,  à época, tendo no Latim sua fonte de inspiração. 

Na verdade, a grande continuação de Dom Duarte é o caminho que 

ele percorre para chegar a seu objetivo aconselhar,  através,  do Leal 

Conselheiro .  Esse caminho passa pela introspecção, sendo o 

primeiro autor português a escrever a partir de suas reflexões, de 

suas experiências e vivências pessoais,  concretando-se a colocar no 

papel o que vê e capta de sua realidade.  

Aliás,  suas obras não apresentam um colorido, uma 

vivacidade, uma fluidez, o que é natural,  tendo em vista sua 

própria maneira de ser.  Ele escreve o que sente,  o que vê, o que 

experimenta, não tem a intenção de ser poético ou de se comparar a 

autores mais conhecidos, não tem ainda a intenção de ter sua obra 

reconhecida entre os textos transladados dos autores clássicos que 

inclui em seu “Leal Conselheiro”.  

D. Duarte é igualmente  modesto, reconhecendo que seu 

conhecimento e maneira de escrever não se igualam aos daqueles 

autores em que se inspirou ou que o haviam influenciado 

                                                
75 “Os dest in atá r ios mais di r ectos da  obra er am a  r a inh a e os cor tesãos. . .  o cí r cu lo 

n ão ser ia  tão r est r i to como se supõe por  vezes,  porquanto não somen te dest ina  a 
obra  igua lmen te aos sen hores e gen te de suas casas”,  como é pr eciso não 
esquecer  que ch egavam a estar  n a cor te t r ês mil  pessoas”.  
FERNANDES,  Rogério.  1978,  p .  31/32.   
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culturalmente.  Um lado interessante que se observa no Leal 

Conselheiro é  que o Rei cita sempre a fonte em que se apoia,  para 

transmitir  qualquer ensinamento (fato raro em sua época, pois os 

autores,  em geral,  costumavam assumir, como se fossem suas, as 

idéias de outros),  não atribuindo a si  próprio o que está a escrever,  

salvo no que se refere às traduções,  visto não mencionar os 

tradutores,  talvez, por achar que não fosse importante fazer isso. 

Entre essas fontes,  mas a par das mesmas, D. Duarte,  em toda a 

obra, relata suas próprias experiências.  

Não foi porém, só o amor à Filosofia e à l iteratura 

clássica que levou D. Duarte a redigir o Leal Conselheiro .  O Seu 

objetivo, é aqui também redigir uma obra pedagógica, didática,  

destinada principalmente à classe senhorial,  versando, em termos 

claros e acessíveis,  a virtude da lealdade e as condições da recta 

conduta76.  Outros motivos o impeliram a fazer isso. Um deles,  

talvez o menos importante,  tenha sido o desejo de agradar à rainha 

Dona Leonor (Figura) que possuía um caráter aristocrático. A razão 

principal ele próprio no-la apresenta:   

 

 

                                                
76 “Os dest ina tár ios mais di r ectos da obra  eram a  ra in ha  e os cor tesãos ( . . . )  O cí r cu lo 

n ão ser ia  tão r est r i to como se supõe por  vezes,  porquanto não somen te dest ina  a 
obra  igua lment e aos senhores e gen tes de sua casa ,  como é pr eciso n ão esquecer  
que chegavam a  esta r  na  Cor te t r ês mil  pessoas”.   
FERNANDES,  Rogério.  1978.  p .  31.  



 
 

103 

“E filhai-o por um ABC de lealdade,  ca é feito 

principalmente para senhores  e gente de suas casas ( a )  que na 

teórica de tais  feitos em respeito dos  sabedores por moços 

devemos ser contados,  para os quais ABC é sua própria 

ensinança.  E mais  por A se podem entender os poderes e 

paixões  que cada um de nós  há.  E por B,  o grande bem que 

percalçam os seguidores das virtudes e bondades.  E por o C,  

dos  males  e pecados nosso corregimento 77.  

 

Noutro passo, o Rei é ainda mais explícito:  

 

“pode-se dizer de lealdade,  ca por direito conhecimento de 

nosso poder,  vontade,  seguido e possuindo virtudes ,  e  dos 

pecados e outros falecimentos  com emenda nos avisando, se 

mantém a nosso Senhor Deus e as pessoas  que se deve 

guardar.  E porque ao presente de sua mercê tem esta 

virtude outorgada em estes Reinos entre senhores  e 

servidores ,  maridos e mulheres  tão perfeitamente,  que não 

sei nem ouço mais melhor dela usem, dos  quais  pois ele de 

sua boa graça me outorgou principalmente regimento,  me 

s into muito obrigado de a sempre manter e guardar a todos,  

e a  vós mais por obrigação de grandes razões e 

requerimento de minha boa vontade.  Porém me praz assim 

dela ser nomeado, por tal que o nome deste meu escrito 

concorde com a maneira em que por mercê do Senhor Deus 

me trabalho sempre viver”78.  

                                                
77 Dom Duarte.  o.c. ,  p. p.  23 e 24.  
a)  Por  esse passos,  confi rma-se o ca r áter  a r istocrát ico da  obra de D.  Duar te.  
78 Idem,  ibide.  p .  24 .  
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O Rei ainda observa que teve a oportunidade de 

constatar que em seu reino, mais do que noutros,  todos os seus 

habitantes,  senhores e súditos,  cultivam a importante virtude da 

lealdade. Ora, como tem a convicção de que recebeu de Deus o 

poder que exerce,  fato esse que o obriga igualmente a ser leal para 

com o Criador e para com os seus súditos,  está a escrever o Leal 

Conselheiro para que essa obra possa ajudá-lo e a eles próprios,  a 

continuarem a praticar essa virtude.  

O Rei adotou o método do ABC, por julgar que o mesmo 

iria melhor facilitar a vida de seus leitores,  dado que nem todos, 

com certeza, tinham preparação filosófica para poder compreender 

esse tratado de moral que é o Leal Conselheiro .  Tal método consiste 

em, num primeiro momento, discorrer sobre as afeições e paixões,  

boas e más, que influenciam os seres humanos. Em seguida, trata 

da importância da prática das virtudes principais,  como 

instrumento de efetivação do bem e, por último, alude aos erros 

(vícios) comumente praticados pelos homens, e como eles podem 

vir a ser corrigidos, e a satisfação que isso provoca nas pessoas,  

quando elas se superam a si mesmas. Todavia,  ele não util iza esse 

método de maneira sistemática,  “porque destas três partes 

misturadamente e não assim por ordem é meu propósito de mais 
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tratar,  com devida protestação deixando tudo ao corregimento 

daqueles a que pertencer”79.  

Portanto, D. Duarte escreveu seu livro de maneiras 

desordenada. Ao tratar de um assunto em determinado capítulo, o 

mistura com outros temas, e depois o retoma novamente noutro 

capítulo mais adiante.  

O Rei igualmente adverte o leitor de sua obra, no 

tocante a como deverá proceder para dela tirar o melhor proveito:   

 

“cumpre para se melhor entender,  de se ler tudo de começo,  

passo e pouco de cada uma vez,  bem apontado, estando em 

razoado tempo bem dispostos  os que lerem e ouvirem. Ca 

lendo-se doutra guisa,  entendo que aos  letrados parecerá 

mais s implesmente feito,  e  aos  outros não tão bom de 

entender,  porque tais leituras  aos  que semelhantes não têm 

bom conhecimento,  mais são para serem ensinados,  que para 

despender tempo ou se desenfadar,  como livro de histórias,  

em que o entendimento pouco trabalha por o entender ou se 

lembrar”,   

 

e acrescenta,  ainda, que  

 

“ficaria muito feliz  se a  lessem gradativamente,  mas a 

compreendo muito e retirando dela os  bons ensinamento,  

                                                
79 Dom Duarte,  o.c. ,  p.  24 .  
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que por ventura contivesse,  e  os possuem em prática,  

lembrando-se eles ,  de que foi escrita  com a melhor boa 

vontade,  em proveito dos mesmo: “prazer-me-ia que os 

ledores deste tratado tivessem a maneira de abelha que,  

passando por ramos e folhas ,  nas flores mais  costuma de 

pousar,  e dali filham parte de seu mantimento.  E não sejam 

tais  como aqueles bichos que,  deixando todas cousas  limpas,  

nas  mais  sujas  filham sua governança.  E is to se diz 

porquanto alguns,  vendo quaisquer pessoas ou lendo por 

livros  aquelas  cousas  consideram em que possam haver bom 

exemplo,  ensino e avisamento e que achem e vejam 

falecimentos ,  passam por eles sempre resguardando ao mais 

proveitoso e digno de louvor” 80.  

 

O Rei sabia,  entretanto, que nem todas as pessoas iam 

apreciar devidamente o seu tratado, uma vez que tinham o direito 

de discordarem de seus pontos de vista,  mas isso era irrelevante,  

pois o que efetivamente contava é que. Nosso Senhor conhece os 

motivos que o levaram a escrevê-la de fato esse que o consola e lhe 

dá enorme satisfação: “porém, bem sei que alguma leitura não pode a 

todos igualmente prazer,  ca têm sobre elo tanta diferença como no gosto 

das viandas e ouvir dos sons”81 

 

                                                
80 Dom Duarte,  o.c. ,  p. p.  24/26.  
81 Dom Duarte,  o.c. ,  p.  26 .  
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3. A Sociedade Portuguesa no Leal Conselheiro 

 

Dom Duarte,  à semelhança do que faz com outros temas, 

escreve, no Leal Conselheiro ,  de forma desordenada e 

misturadamente acerca da organização da sociedade portuguesa e 

do papel específico de cada um dos segmentos sociais que a 

compõem, dando, entretanto, maior ênfase a esse assunto no 

capítulo IV, em que trata da vontade tíbia82.  

Nesse capítulo, o Rei diz que vê “muitas pessoas 

errarem, tanto por não quererem cumprir seus deveres de ofício 

“por tentação desta terceira t íbia vontade vejo muitos errar em sua 

maneira de viver”83. . . . .quanto porque se entregam ao ócio,  estando, 

pois a desobedecer às leis e aos mandamento divinos 84.  

Ora cada pessoa e cada segmento social tem um função 

social própria e um papel específico a desempenhar. O texto do 

                                                
82 Cap .  IV.  Como muytos er r am na  maneir a de seu viver  per  aquel la  terceir a t íbia 
vontade.  
83 Idem.  Ibid,  caps.  I II  e IV 
84 FERNANDES,  Rogér io.  1978,  p .  13 .  



 
 

109 

Leal Conselheiro  revela até que ponto D. Duarte se opõe neste 

ponto preciso à nobreza do seu tempo, procurando incutir-lhe uma 

orientação diversa. Aos “defensores”, esclarece,  cabe a defesa da 

terra contra todos os inimigos internos e externos. Os “defensores” 

constituem um sustentáculo das “terras e senhorios”, 

reconhecendo-se-lhes “grandes liberdades e privilégios”. Cumpre-

lhes,  todavia,  acrescentava D. Duarte,  

 

“na paz aprender e saber tais  manhas como no tempo que 

cumprir possam e saibam bem husar daquello por que som 

antre os  outros tam avantajados e tenham armas e cavalos 

para estar prestes  como convém para logo socorrer onde for 

necessário por serviços  e mandado de seu senhor,  pondo-se 

a perigos de morte e a  outros grandes trabalhos e despesas,  

mantendo gente e  tais  corregimentos segundo a cada um 

pertence que honrem o real estado,  sua corte e  seu 

senhorio.” 85 

 

Censura, depois,  aqueles que, pertencendo ao grupo 

social dos defensores,  querem, ao mesmo tempo, realizar atividades 

mercantis,  ou de lavoura.. .  O tema era,  pois,  polêmico, traduzindo 

um conflito entre uma nobreza procedente da burguesia rural e 

urbana e o monarca, representante da reação senhorial,  

aristocrática,  mais tarde vitoriosa em Alfarrobeira.  É essa 

                                                
85 Dom Dur te,  o.c.  p .43 .  
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organização da sociedade que lhes assegura simultaneamente seus 

direitos e deveres,  e quando estes não são igualmente os outros não 

são respeitados e todo o conjunto sofre com isso.  

A lealdade, a prudência,  a esperança, a obediência,  a 

caridade, a temperança, a fé e a firmeza de caráter e as outras 

virtudes são analisadas por Dom Duarte como atitudes a serem 

tomadas, por todos, a fim de que tudo transcorra harmoniosamente.  

Ao contrário,  a avareza, a gula,  a luxúria,  a soberba, o 

ócio,  a inveja,  a ira,  os sete “Pecados Capitais” são tratados pelo 

Rei,  não apenas como vícios tremendamente nocivos ao homem 

cristão, mas também como prejudiciais à toda a sociedade. Por isso, 

devem ser combatidos mediante a prática das virtudes, antes 

referidas.  

Dentre os preditos vícios,  D. Duarte dá ênfase especial 

ao ócio,  dado que ele faz com que as pessoas sejam inúteis a si  

mesmas e aos outros,  fato esse que tem sérios e evidentes 

desdobramento sociais e políticos:  “da ociosidade em nossa 

linguagem seu nome mais apropriado é preguiça, assim que todo 

erro da preguiça procede da ociosidade. E vem mal,  tarde e 

fracamente começar,  continuar e acabar as causas que bem e cedo 

se devem fazer” 86.  

                                                
86 Duar te,  D.  o,c,  p.  134  
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Tendo, pois,  em vista que por sua própria natureza os 

seres humanos estão inclinados a cometerem falhas e a praticarem 

vícios,  é  imprescindível que sejam governados por outrem, a saber,  

por aqueles a quem Deus escolheu para exercer o poder temporal.  

Por isso, o rei  ocupa o vértice da sociedade concebida por D. 

Duarte.  Além disso, o monarca exerce uma função ministerial ,  de 

serviço, em proveito da Igreja:  o rei  é ministro da Igreja,  devendo 

defendê-la e advogar a sua causa onde tal  se impuser.  Por 

conseguinte,  o rei ,  no território sob a sua autoridade, é o supremo 

representante de Deus, detendo em suas mãos os poderes espiritual 

e temporal.  Daí,  as demais pessoas,  clérigos e leigos,  pouco 

importam a dignidade e o papel que desempenham, serem seus 

súditos e terem para com ele o dever da obediência,  de serviço e de 

auxílio:   

 

“todo bom homem pela graça de Deus deve ter intenção de 

trazer sempre ante seus olhos os  bens  e mercês que recebe 

dele,  e isso mesmo dos senhores ,  e nas boas  obras  e serviços 

lhe fazem seus amigos e servidores .  E ser sempre contente 

do que há,  pois  lhe vem por ordenança do Senhor Deus que 

não pode falecer,  considerando como é falecido,  de firme fé 

e boa esperança e grande caridade,  amor do Senhor sobre 

todas as  coisas,  e  pelo seu a elas como é razão.  E isso medês 

deve considerar nos  pecados e erros  que contra ele  fez,  e  na 

míngua da boa prática contra senhores  e amigos e 

servidores ,  ou aldemenos que não tem feito acerca deles 
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tanto quanto devia porque lhe hajam grande obrigação para 

o muito amarem ou servirem”87.  

 

O Rei tem como principal dever moral orientar o povo 

que lhe foi confiado por Deus, no tocante a que venha a alcançar a 

beatitude eterna. Por isso, deve antes de mais praticar as virtudes e 

sempre lhe servir de exemplo. No cumprimento dessa tarefa,  ele é 

auxiliado pelos ministros espirituais,  os bispos, os sacerdotes e de 

mais clérigos,  na medida em que recebem do próprio Cristo essa 

missão e o poder para ensinar a doutrina cristã e ministrar os 

sacramentos aos fiéis.  Eles também têm o dever de edificá-los 

mediante os seus bons exemplo e através da prática das virtudes.  

Como se depreende do que foi exposto até aqui a 

sociedade medieval caracteriza-se por ser uma sociedade 

fortemente hierarquizada, que está mais pressuposta do que 

expressamente afirmada no texto do Leal Conselheiro .  

A estrutura geral dessa sociedade era a das três ordens 

tradicionais:  clero (“oratores”),  nobreza (“bellatores”) e povo 

(“laboratores”) e povo (“laboratores”).  Dom Duarte subdivide a 

terceira ordem em vários estados ( . . . )  No cap. 4 do Leal 

Conselheiro  diz Dom Duarte que “os estados são geralmente cinco” 

(LC, 42),  e na breve descrição que faz de cada um verifica-se que os 

                                                
87 Idem,  ibide,  p .  66 .  
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dois primeiros (oradores e defensores) coincidem com as duas 

ordens tradicionais,  enquanto a terceira se desmembra em vários 

outros estados que se distribuem em três grupos: lavradores e 

pescadores,  oficiais (conselheiros,  juizes,  regedores,  vedores,  

escrivães e semelhantes) e os que usam algumas artes aprovadas e 

os mestres “ físicos,  cirurgiões,  mareantes,  tangedores,  armeiros,  ourives,  

e assim outros que são por tantas maneiras que não se poderiam 

brevemente recontar”. Os comerciantes e mercadores cabiam também 

nos estados superiores da Cavalaria.  Por mercador entendia-se,  não 

um vendedor qualquer,  mas um comerciante por grosso -  podendo 

possuir a sua loja de retalhista -  e  sobretudo de artigo têxteis.  

Muitos dedicavam-se à importação e à exportação, eram fretadores 

e armadores de navios,  arrendatários de rendas públicas,  

prestamistas,  altos funcionários,  validos do rei ,  etc.  Tratava-se,  em 

suma, da aristocracia do dinheiro”88.  Não merecem ainda a 

individualização em estado, apesar da importância social 

conquistada com o apoio dado ao mestre de Avis na crise de 1383 -

1385 e subseqüente consolidação da dinastia de Avis;  no entanto, 

ao exemplificar como os defensores podem “falecer” seguindo a 

vontade tíbia e prazenteira,  um dos desvios é precisamente quando  

desamparam a honrada maneira de seu viver e se lançam a lavrar 

ou tratar de mercadoria”89.  

                                                
88 MARQUES,  A.  H.  Ol iveir a .  1986,  p .  266.  
89 GAMA,  José.  1995,  p.  161/162.  
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É interessante notar que D. Duarte,  ao invés de usar a 

expressão tradicional,  “Ordem”, a substitui pelo conceito “Estado”, 

status ,  em latim, que ao nosso ver,  perscrutando o pensamento do 

Rei,  expressaria melhor as idéias relativas à condição, ao papel e à 

finalidade social de cada grupo, e até mesmo de cada sub-grupo 

integrante do 3.º  estado, em vista de sua ampla abrangência.  

Pensamos, outrossim, que D. Duarte ao empregar o 

mencionado conceito e ao sub-dividir o 3.º  estado em sub-grupos, 

descrevendo e analisando a sociedade portuguesa de sua época, 

tinha consciência de que ela não se enquadrava mais naquele 

modelo acima referido, concebido no século XI, em que 

efetivamente a Cristandade estava quase completamente alicerçada 

no mundo agrário rural e agrário,  mas também que estava a passar 

por transformações, cujo eixo gravitava em torno da vilas,  cidades 

e do litoral,  transformações essas que exigiam uma nova teoriza ção, 

bem como uma nova resposta tanto da parte do Rei quanto da parte 

de cada um de seus súditos.  

 

Com efeito,  o conceito Ordo90,  na concepção do monge 

Adalberon, expressava não só um funcionalismo tripartido, mas 

igualmente um providencialismo transcendente querido pelo 

próprio Deus para a Christianitas.  
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Ora como se sabe, a partir do século XII,  ao menos 

nalgumas partes da Europa, entre as quais o Norte da Itália,  a 

Provença, Flandres,  os burgos se expandiram graças às atividades 

manufatureiras,  ao comércio e à circulação monetária.  Os burgueses 

que neles residiam igualmente passaram a exercer trabalhos 

especializados, os quais lhes asseguraram não apenas dinheiro, mas 

também mais espaço social e político.  

Como se sabe, outrossim, essa nova realidade aos 

poucos foi se espalhando pelo resto do continente europeu, e tal  era 

o que havia ocorrido em Portugal,  mais intensamente desde a época 

de D. João I.  Por isso, a mencionada descrição e análise da 

sociedade, estruturada em Ordines  não mais se sustentava.  

Como igualmente vimos, o feitio e as características da 

personalidade de D. Duarte,  em que se destacam o intelectual,  o 

observador atento acerca de tudo o que se passava à sua volta e o 

político,  uma vez que fora associado ao governo desde 1411, não 

permitiram que ele ficasse preso a conceitos e a valores tradicionais 

ao ter em mente desejar educar o seu povo para uma “aventura” 

que, ainda muito tênue, já se descortinava na linha do horizonte.  

Portanto, reiterando uma vez mais o que foi escrito 

acima, segundo D. Duarte,  a sociedade portuguesa de seu tempo 

estava organizada em cinco estados, a saber;  1.º ,  constituído pelos 

                                                                                                                                          
90 Adalberon  ou  Aldaberão,  er a  sobr in ho do a r cebispo de Reims,  foi  córego n a 
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clérigos,  monges e frades,  pertencentes a todas as congregações 

religiosas,  cujo officium  específico e principal consistia em ensinar 

pela palavra e pelo exemplo a Boa Nova a todos os fiéis do Reino: 

louvar, agradecer e suplicar a Deus por si  próprios,  pelo rei  e pelos 

membros dos outros estados, e lhes ministrar os sacramentos.  

Fazendo isso, estão a colaborar com o Rei,  no tocante a conduzir 

todos os súditos para a prática celestial .  

Por isso, os clérigos desfrutam de um certo atium ,  não 

tendo a obrigação de trabalhar para assegurar o próprio sustento. 

Entretanto, ao exercer o seu officium ,  pecam quando o trocam por 

alguma forma de pecúnia,  além daquela destinada pelos outros 

fiéis,  para que se alimentem, se vistam e façam obras pias.  Pecam, 

outrossim, quando de alguma forma exploram os fiéis,  dando-lhes,  

ainda, um péssimo exemplo.  

Dom Duarte diz nesse capítulo que os religiosos que se 

envolvem em outros assuntos,  além dos eclesiásticos,  e  que 

interessam por problemas e conversas laicas,  pecam, pois se 

intrometem em assuntos que não lhes dizem respeito,  deixando 

suas responsabilidades de lado: “porque alguns letrados e outras 

pessoas que vivem em religião falam contra os estados dos 

senhores,  homens de linhagem, riqueza, poderio temporal e 

semelhantes,  mostrando que são de grande empecimento como 

cousas não boas ou em que haja necessariamente pecado, por muito 

                                                                                                                                          
Catedral  de Metz  e ch an celer  da  Sé de Laon (977).  Duby Georges.  o.c. ,  p.25  
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segura, e os jejum, vigílias,  rezar por obras certamente boas,  vos 

faço esta declaração do que sobre elo me pertence, tirada 

principalmente a força dela do Livro das colações” 91.  

Percebe-se a conotação crítica do comentário de Dom 

Duarte,  pois os clérigos ou religiosos que se desgarravam do seio 

eclesiástico formavam um grupo de desocupados e pedintes que 

circulava pelo Reino, trazendo problemas sociais de difícil  solução. 

Tanto é que mesmo ao final do governo de D. Duarte ainda 

encontramos referências a problemas com esses “falsos religiosos”. 

Outro problema perceptível ainda era a exploração da comunidade 

cristã pelo clero local e que é contestado por este Rei.  

O segundo estado, como vimos antes designado pelos 

termo defensores  ou bellatores ,  é constituído pela nobreza, cujas 

funções consistem na defesa do reino contra os inimigos externos e 

contra os traidores da nação que ameaçam a paz interna que nela 

deve imperar.  

Por isso, não podem nem devem se ocupar com outras 

tarefas,  como assegurar o próprio sustento, de modo que outros 

devem lhes proporcionar isso. Caso contrário,  a nação teria de 

arregimentar no estrangeiro pessoas que, a troco de dinheiro, 

viessem defendê-la,  o que seria muito ruim para a mesma, gerando 

tal  situação dúvidas e incertezas.   

                                                
91 DUARTE,  D.  o. c. ,  p.  200 .  
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Os nobres,  durante os períodos de paz, devem não só 

viver retamente como manda a Sagrada Escritura, mas também se 

preparar para a guerra e “aprender a saber tais manhas como no 

tempo que cumprir possam, e saibam bem usar daquilo por que são 

entre outros avantajados e tenham armas e cavalos para estar 

presentes como convém para logo socorrer onde for necessário por 

serviço e mandado do seu senhor, pondo-se a perigos de morte e a 

outros grandes trabalhos e despesas e tais corregimentos a cada um 

pertence que honre o real estado, sua corte e senhorio” 92 

No Livro de Bem Cavalgar Toda Sela ,  D. Duarte deplora o 

fato de que os nobres não mais se interessam para se preparar para 

a guerra,  preferindo tomar parte dos “serões e conversas de 

mulher”. Recorde-se que, no plano da educação cavalheiresca 

medieval,  “o jovem convivia com as senhoras da corte desde os 7 

aos 15 anos de idade, com elas aprendendo as boas maneiras e usos 

cortesões,  por vezes canto ou a tocar um instrumento, 

excepcionalmente a ler e a escrever em língua vulgar” 93.  Por isso, o 

Rei os censura, aconselhando-os a se comportarem retamente de 

acordo com sua condição e papel social,  de maneira a servirem de 

exemplo para as outras pessoas.  

Também ele trabalha com a necessidade do senhor dar 

bons exemplos, e sabemos que ele era um ótimo desportista:  “à 

                                                
92 DUARTE,  D.  p.  43 .  
93 FERNANDES,  Rogér io.  o.c. ,  p.  13.  
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razão mostra que o regedor que o mal castigar,  e galardoar os bons 

e virtuosos, louvando as virtudes por palavra e bom exemplo da 

sua vida, encaminhará seus súditos virtuosamente viver,  e que 

deve fazer em eles grã mudança de condições.  Aqui é de considerar 

que se não são emendados os maiores e mais chegados, que os 

daquela maneira pouco o serão”94. 

O terceiro estado é composto pelos lavradores e 

pescadores:  “que assim como pés em que toda a cousa pública se 

mantém e suporta”95.  Eles são o sustentáculo, o suporte da nação, 

porque responsáveis pelo sustento de si  próprios e dos outros 

estados, tirando da água e da terra os peixes e os víveres 

destinados a esse fim. 

Por esse motivo, não podiam desfrutar de nenhuma 

espécie de ócio e este era o delito e o pecado mais grave que 

poderiam cometer,  uma vez que, se deixassem de cumprir com o 

seu officium  estariam pondo em risco a própria sobrevivência da 

população. Eles poderiam acumular riquezas,  se conseguissem 

juntá-las.   

O quarto estado engloba os oficiais do reino: os 

conselheiros,  os juizes,  o regedore,s,  os vedores,  os escrivães.  Seu 

officium  consiste em cuidar do bom funcionamento da máquina 

                                                
94 Idem,  ibidem p.  196.  
95 Idem p .  196.  
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administrativa e,  para tanto, eram convocadas as pessoas mais 

cultas,  mais leais e mais tementes a Deus.  

Estes profissionais especializados eram treinados para 

ocuparem os cargos mais altos da hierarquia burocrática.  Todos os 

auxiliares diretos de Dom Duarte,  deixavam anotadas todas as 

informações necessárias para o seu sucessor,  isto para não deixar a 

máquina administrativa parar.  

O quinto estado é constituído por aqueles que se 

ocupam das mais diversas artes aprovadas, isto é,  exercem 

trabalhos especializados, a saber,  f ísicos,  cirurgiões,  mareantes,  

tangedores,  armeiros,  ourives e outros tantos.  

Também no dizer de Dom Duarte,  seriam dignos de usar 

de boa maneira de viver.  Não podiam se dedicar ao ócio porque 

esses préstimos em tempos de guerra ou de paz eram muito 

necessários,  porém tinham folgas e trabalhavam menos que os 

agricultores e pescadores.  

Essas seriam as divisões da sociedade conforme o 

pensamento de Dom Duarte.  Segundo o Rei,  cada estado tinha seu 

lugar e sua função bem determinados dentro da comunidade, com 

sua parte de “folgado e seguro” e de “trabalhos e perigos que a 

cada um muito convém”96.  Todos os ofícios eram necessários e bons 

e deviam ser plenamente cumpridos, com o doce e o amargoso 
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pertencentes a cada, um dos desvios nem oportunismo da vontade 

tíbia.  Cada um deveria se contentar com sua vida e realizar seus 

préstimos da melhor forma possível,  pois esta era a vontade de 

Deus. 

Tentamos esboçar um quadro da sociedade medieval 

portuguesa segundo o pensamento de Dom Duarte extraído do seu 

Livro Leal Conselheiro .   

                                                                                                                                          
96 Idem.  p .44 .  
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Contente-se cada um de crescer 
dentro da sua espécie;  
contente-se cada um de crescer  
dentro da esphera do talento 
que Deus lhe deu e 
logo conhecerão todos,  
que tem benção 
cada um no seu elemento.  

Pe. Antônio Vieira (Sermões)  



 

 

 

 

1 As Políticas Urbana e Agrária de D. Duarte 
 

Entendemos como "políticas urbana e agrária" as 

medidas legais que D. Duarte tomou, e que se encontram 

registradas especialmente nas suas Ordenações ,  com o fito de 

resolver os principais problemas de natureza social e econômica 

presentes em Portugal nas primeiras décadas do século XV, e que 

exigiam do Estado, consoantes as transformações de todo o tipo que 

estavam a acontecer,  em particular,  nas vilas e cidades, e 

igualmente no campo, seja no território português, seja nas terras 

recém conquistadas, soluções rápidas e eficazes.  

Se,  como vimos páginas atrás,  no Leal Conselheiro ,  D. 

Duarte esboça uma concepção político-social de caráter ético, nas 

Ordenações  nos deparamos com a materialização ou efetivação 

dessa concepção, em perfeita consonância com a nova realidade 

portuguesa.  

Não é nosso propósito e tampouco nos cabe julgar os 

resultados dessas políticas e o seu incrementador, pois não é do 

"metier"  do historiador fazer juízos de valor.  Compete-nos 
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mencioná-las,  analisá-las e verificar,  sim, a consonância ou 

dissonância das mesmas, no que respeita à nova situação política,  

social  e econômica portuguesa, pós 1385, e a criação de um novo 

modelo de Estado, com a ascensão da dinastia de Avis ao poder.  

Não iremos, pois,  examinar e analisar o reinado de D. 

Duarte e o que ele fez durante os cinco anos que exerceu o poder 

real,  mas, sim, a partir de uma nova visão de governo, a saber,  

aquela alicerçada na burocracia,  concebida como instrumento 

aperfeiçoador da atividade governativa.  

Dom Duarte,  por exemplo, preocupava-se muito com a 

Justiça e a Fazenda devotando a elas um tempo maior nos 

despachos reais.  Trabalhador incansável,  o Rei só interrompia suas 

atividades aos domingos e em certos dias santos,  f ielmente 

guardados e respeitados. No Livro da Cartuxa97,  encontramos o 

roteiro diário de seus afazeres enquanto administrador:  

 

"Os que dormirem em nosa camara nos  dem //.  Suas 

Informações  pela  manha ante de misa,  e  os  f isicos  ç irulurgiães  e 

buticayros  eso medes. . .  Cada sabado tanto  que ouvyrmos  misa 

ate  o  comer  entendemos dar  publica  audiençia   e  depos nem 

asynar .a  quantos  nos quiserem dar  Informações  e  falar 

provocando os que todo tragam por  escryto em boa letra  pera  

                                                
97 Optamos por  fazer  as t r an scr ições como se encontr am n as fontes con sul tadas.  
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mais  sem trabalho e  melhor ser  de seu feitos  Informado e 

poderem auer lyuramento. . .  Depois  que nos  repousarmos ou 

dormyrmos cada dia nos  tragão todalas  cartas  d ementa e  pera 

asynar  da just iça ,  da Camara / da casa da fazenda / e  se alguas 

depois  se fezerem e a aquel tempo todas non asynarmos venhão 

sobre çea ou sobre a colação,  esto  se  non entenda em domjngos 

dias de nosso senhor deus  e de nosa senhora  santa  maria  e dos 

apostolos sam Yohão baptista// de sam Jorge e  de santa  ana 

porque e estes  sem neçesidade non intendemos escrever  nem 

asynar" 98.   

 

Isto porque nestes dias,  o rei jejuava 

Nos sábados, o rei  reservava seu tempo para receber,  

ouvir e deliberar sobre os assuntos do povo ou ainda sobre " aluaras 

e mandados de pouca sustançia ou pera pouco tempo/do pequeno com sua 

guarda"99.  

Para tratar da Justiça,  Dom Duarte repartiu assim seu 

tempo "os dias repartymos em esta guisa pera os feitos da Justiça a 

segunda, terça,  quarta,  quynta despois da misa ate comer e mais a sesta 

despois de dormyr ou repousar de dia ate pasante as oito oras. . ." 100 Ele 

diz que, a seu lado, para receber as informações estará Nuno 

Martinz e este terá como ajudante um escrivão para mandar 

cumprir por escrito o que decidirem: "pera os feitos de que nuno 

                                                
98 Livro dos Conselhos de El -Rei  Dom Duar te (Livro da  Car tuxa) .  Edição 
Diplomát ica .  Lisboa :  Edi tor ia l  Estampa,  1982.  p.11-12.  
99 Idem.  Ibidem.  P.13.  
100 Idem.  p .  13.  
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martinz tem carreguo e todos outros recados que a el pertençerem a 

2ª feira e quarta despois de dormyr ou repousar des que asynar em 

estes dias ouuyremos agrauos de besteiros e d outras apurações e 

constrangimentos semelhantes e o quynta despois da çea." 101 

Em se tratando dos assuntos ligados ao trabalho e à 

rotina domésticos "pera os feitos da casa a sesta ante de mysa e 

despois da mysa ate o comer" 102,  e  diz que depois de tratar destes 

assuntos,  os da câmara, se o mordomo mor, o vedor e os contadores 

tiverem necessidade de lhe falar,  ele os atenderá, menos na quinta -

feira,  pois neste dia ele já se encontrava ocupado com os afazeres 

da Justiça.   

Nuno Martinz também era o responsável pelo registro 

das cartas nos livros oficiais.  Para desempenhar seu mester,  Dom 

Duarte,  contava ainda com o auxílio de vários legistas,  vedores,  

escrivães,  por exemplo: Pero Gonçalvez e Nuno Vasquez eram seus 

vedores da Fazenda e tinham como função responder às cartas e 

dúvidas dos contadores e almoxarifes e rendeiros e lhes pagar as 

tenças e outras despesas;  outros auxiliares de destaque eram, 

Fernão Gyl o tesoureiro real,  responsável pelo controle dos gastos 

da casa real,  Amadis Vasquez, o despenseiro régio, em cujas mãos 

passavam as cartas e as ordens relativas às  despesas  da casa, em 

                                                
101 Idem.  p .13 .  
102 Idem.  p .14 .  
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geral,  relacionadas com a moradia,  a alimentação e tenças pagas 

mensalmente aos serviçais e funcionários  da mesma.  

O Rei mandava que cada um deles,  registrasse em seu 

próprio livro de controle,  toda a renda que entrasse,  saísse ou 

passasse por suas mãos, para evitar que houvessem dúvidas entre 

eles.  

Bartolomeu Gomez era o encarregado da moeda, da 

Cidade de Lisboa. Suas maiores responsabilidades eram fazer 

aumentar as rendas da Coroa e arrecadar os impostos.  Além disso, 

tinha  de fiscalizar e de informar o Rei acerca de  quaisquer 

acontecimentos que viessem a atentar contra o patrimônio da coroa 

e do Estado, pois àquela época, ainda não era costume estabelecer 

um marco divisor entre os bens pessoais dos monarcas e aqueles 

outros pertencentes ao Estado.  

O responsável pelo bom andamento da Capela real era 

Martym Gyl,  e ainda haviam muitos outros oficias que traba lhavam 

em palácio,  auxiliados por um número considerável de subalternos. 

Segundo o próprio Rei,  os seus auxiliares mais diretos eram ainda 

aqueles que haviam colaborado com D. João I,  seu pai,  e pela 

devoção com que serviram ao monarca falecido, permaneceram no 

cargo. Para, além desses oficiais mais  grados, havia,  ainda, um 

número expressivo de escrivães,  responsáveis pela redação de toda 

a documentação expedida pala Coroa.  
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Igualmente encontramos ao lado do Rei,  João das Re-

gras,  o chanceler sutil ,  que o auxiliava nas questões de Justiça,  pois 

era "mestre nos direitos novos vindos de Itália"103,  o qual  também 

fora incumbido de compilar as leis portuguesas sancionada desde a 

primeira dinastia.  

Uma das medidas tomadas por el -rei  para controlar a 

Fazenda e evitar sobrecarga de trabalho, consistiu em dar l iberdade 

aos vedores para conceder e assinar,  sem seu visto pessoal,  as 

cartas e alvarás inferiores a 1000 reais.  Aqueles que superassem 

essa quantia,  deveriam, outrossim, ter o consentimento pessoal do 

monarca para serem válidos.  

Todos estes oficiais e muitos outros eram encarregados 

de manter em ordem um novo tipo de Estado, mais voltado para a 

centralização do poder nas mãos do Rei,  e  que desde o reinado 

anterior,  o de D. João I,  buscava cada vez mais um estilo diferente 

de organização. Assim é que o governo de Dom Duarte,  

caracterizou-se bem mais por seu cunho legislador, do que por 

empreendimentos bélicos,  incluído ai,  até mesmo o sonho da 

conquista de Tânger.  

Este novo tipo de  Estado centralizador, era,  pois,  

almejado pelo Rei,  e tinha, como suporte ou base de apoio,  os seus 

                                                
103 MARTINS.  1958,  p.209.  
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funcionários  que controlavam tudo e a todos, uma vez que o 

próprio D. Duarte lhes tinha pedido que "veja e sayba quâesquer 

cousas que as fazem contra nosso servyço ou de perda de nosa 

fazenda em a dita çidade e no lo façam saber,  e eso medes me 

escreva aquelas cousas per que el  entender que pode ser  avançada 

com razom e direito."104 Entretanto, volta e meia,  alguns desses 

funcionários,  quase sempre agindo por interesses pessoais e com 

má intenção, com intuito de obterem para si  os bens e os cargos de 

outrem, delatavam ao Rei pessoas que, segundo eles,  tentavam 

usufruir  dos bens da coroa, abiscoitar rendas e taxas,  

contrabandear mercadorias.  O Rei mandava apurar as denúncias 

por terceiros,  e se estas se confirmavam, o criminoso, além de se 

afastado do cargo que exercia,  era punido com rigor,  porque tinha 

faltado com a lealdade105 para com seu monarca.  

Esse tipo de organização burocratizada do Estado, 

também impunha a todos os funcionários que andassem com os 

seus papéis em dia,  pois,  na hipótese de terem de ser remanejados  

ou substituídos, por quaisquer motivos, o novo ocupante do cargo, 

não só tinha de encontrar as chaves do escritório no local 

apropriado, como também as anotações relativas ao ofício que ia 

                                                
104 Livro dos Con selh os de E l -Rei  D.  Duar te.  o.c.  p .17 .  
105 Não n os esqueçamos que para D.  Duar te a  lea ldade er a a  pr imeir a das vi r tudes.  
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desempenhar completamente em ordem, inclusive, uma relação, da 

qual constava tudo de que dispunha para o exercer.  

D. Duarte com o intuito de fortalecer e controlar postos 

chaves  da burocracia estatal,  aliás,   quase à semelhança do que seu 

pai havia feito consigo, em 1411, associando-o ao governo, atribuiu 

a seus irmãos, os Infantes D. Pedro e D. Henrique missões 

relevantes,  bem como, muitas vezes,  lhes pediu conselhos e os 

acolheu, mas também lhes recomendava que onde fossem a 

desempenhar tarefas que lhes confiava, especialmente no 

estrangeiro, deviam encontrar uma casa para os abrigar,  ouvir a 

missa e tratarem do que fosse preciso para o bom desenvolvimento 

do Reino português.  

Pelo mesmo motivo, desde o governo de Dom Duarte,  os 

procuradores do número106,  passaram a ser nomeados pelo rei ,  

deixando de serem eleitos pelos concelhos, de modo que a 

concentração dos poderes administrativos concelhios ou 

municipais,  passou a ficar nas mãos de uma pequena oligarquia de 

homens-bons, integrada desde então, por juizes,  vedores,  

procurador, escrivão da câmara e o representante do poder central,  

contribuindo, outrossim, para sua burocratização e fortalecimento.  

 

                                                
106 Tra tava -se dos r epresen tan tes das cidades.  
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Assim, as reuniões políticas das comunidades deixaram 

de ser públicas,  passando a ser feitas nas Casas da Câmara. Esta 

medida teve, outrossim, como objetivo centralizar o poder nas 

mãos daqueles que eram de absoluta confiança de El -Rei;  afastar 

quaisquer possibilidades de oposição a seu governo e dar ocupação 

a nobres e a burgueses que o apoiavam e tinham  apoiado  seu pai,  

pois consideramos o governo de D. Duarte,  pelo fato de ter morrido 

prematuramente, um prolongamento do reinado de Dom João I.  

Ademais,  é oportuno lembrar,  ainda que de passagem, que aquele 

Monarca governou todo o País,  apoiado, de um lado na nobreza 

secundogênita que lhe tinha sido fiel  desde a Revolução de Avis 

(1385),  e de outro, numa oligarquia de homens bons, pertencentes à 

burguesia citadina emergente,  e D. Duarte estava, pois,  habituado 

com essa nova organização política do Estado lusitano. Além disso, 

D. João I,  à volta de 1412, envolvido com os preparativos da 

expedição a Ceuta, deixou ao filho mais velho toda a 

responsabilidade administrativa do Reino, e "desde então, D. 

Duarte,  ainda infante,  corria com o despacho dos negócios da 

Fazenda e da Justiça sendo o rei  de facto nas árduas espécies da 

administração interna" 107.  

Àquela altura e igualmente depois da conquista de 

novos territórios,  foram promulgados várias leis e decretos visando 

a aperfeiçoar a organização política do Reino e a distribuição de 

                                                
107 MARTINS.  p.210.  
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terras,  face à nova realidade que se descortinava. Tal é o caso da lei  

de 25 de setembro de 1431, sancionada pelo próprio D. Duarte "Nos 

o jfante ffazemos ssaber a vos,  doutor Gil  Marti jnz, charceller moor 

delrrey meu ssenhor, e aos desenbargadores do dicto ssenhor e a 

outrros quausquer a que esto perteecer que nos, entendendo por 

sseervjço do dicto ssenhor e por bem de sser guardada a çidade de 

Çepta e majs ssem encarrego do pouoo, assy dos beesteiros como 

dos sserujçaaes que em cada hûm anno alla mandamos, que sse 

tenha esta maneira que sse ssegue, a saber.  

Todos aquelles que forem e ssom presos pollos malle -

fiçios de que ssom ou forem acusados que, per dirreito,  ouverem de 

sseer degrradados pera alguu lugar dos rregnos por huu anno, que 

sejam degrradados por b j meses pera Çepta; e o que ouuer de sseer 

degrradado por annos pera rregno pera sseja degrradado por hûu 

anno pera Çepta, e assy do majs e do menos." 108  

Nota-se,  em primeiro lugar,  no texto acima, a preo-

cupação de D. Duarte,  na condição de regedor da Justiça,  quanto a 

tentar estabelecer uma medida prática,  de modo a permitir  que 

criminosos, cuja pena fosse o degredo, viessem a cumpri -la em 

Ceuta, face ao reduzido efetivo humano-militar de que a nação 

portuguesa dispunha, e aliás,  nunca teve, para conservar em suas 

mãos aquela conquista.  Em segundo lugar,  essa medida, ainda se 

reveste de outros aspectos positivos,  tanto para o Reino, quanto 
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para o réu, que para lá,  ia na condição de besteiro,  quais sejam, a 

transferência de personae non gratae para fora do reino, a fim de 

evitar,  não só distúrbios ou sublevações nas prisões,  mas também o 

esvasiamento das cadeias e o ônus com a manutenção de presidiá -

rios,  e  no tocante a estes,  a comutação da pena, a percepção de um 

soldo, mesmo que insignificante,  e a chance de os mesmos, com um 

pouco de sorte,  cumprido o castigo, se radicarem no local,  

dedicando-se ao comércio ou ao artesanato, e ajudarem o Estado a 

conservá-lo.  

Assim, como a defesa de Ceuta foi considerada de 

enorme importância para a manutenção da praça marroquina, de 

igual modo também o foram as áreas fronteiriças daquele território,  

para onde igualmente eram enviados outros prisioneiros 

degredados, com o propósito de as ocupar e as defender,  e para 

tanto, nada melhor do que se dedicarem ao amanho da terra.  

Logo após assumir o trono,  Dom Duarte mantendo o 

costume de convocar as Cortes,  de passagem por Leiria,  redigiu 

uma carta régia,  datada de novembro de 1433, em que "convocou 

cortes para Santarém, não obstante terem surgido algumas 

divergências quanto à sua oportunidade em prazo tão curto de 

governo." 109  

                                                                                                                                          
108 Mon umenta  Henr icina .  v.  I II.  Coimbra:  At lân t i da ,  1961,  p .80 .  
109 MORENO. 1976,  P .11 .  
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Nestas cortes,  houve o juramento e o preito de menagem 

ao novo Rei.  Além disso, os presentes,  aproveitando-se daquela 

oportunidade, apresentaram-lhe uma série de reivindicações:   

 

"Estes som os  desembarguos geraes ,  de que fui requerido 

para loguo fazer nas primeiras Cortes ,  que fis em Santarem.  

Confirmações geraes  de prelados,  mosteiros ,  e povos.  

Confirmações especiais  de cousas  dadas de juro,  e de 

herdade,  e  privilegios,  e  liberdades,  e contratos .  

Outras confirmações das cousas ,  que son dadas por vida.  

Merces  novas de prestemos,  e  rendas,  que eram dadas ate 

Merce delRey.  

Cartas  de Castellos .   

Todolos,  officios  de todo o Reyno.  

Cartas  de besteiros  de Cavalo,  e  de vasalos,  e  doutras 

semelhantes pessoas,  que se dão em geral.  

Liberdades,  e privilegios especiaes ,  que som dados por 

tempo a alguãs  pessoas .  

Pagar as dividas  delRey,  e determinar a resposta que darem 

aos vestires ,  tenças ,  e cevadas,  que ElRy não queria pagar.   

Aos danificados no tempo das represanias .  

A pratica,  que e os  corregedores das  Comarcas hão de ter 

com prelados,  e fidalgos.  

Responder aos  capitolos  geraes,  e dos  Concelhos.   
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Prover a  ementa grande que traz o I fante D. Pedro dos 

Concelhos,  e apartar especialmente logo as cousas ,  que 

compre determinarem. 

O Juramento que todos hão de fazer segundo seus officios 

farey  logo em sua presença a figura do asentamento do 

Regno, e de minha Casa.  

Das citações dos Prelados.  

Das obrigações,  que poem nos estormentos.  

A diante tem o seguinte:  

Destas outras cousas  em especial só requerido.  

Filhamento do mes para minha Cassa,  e de moças  fidalgos.  

Filhamento de vassallos.  

Reparaymento de Castelos.   

Continuamento dobras  de muros,  e  torres,  que ElRey fazia.  

Pedimento de Jurdições  de terras,  e rendas da Coroa do 

Regno.  

Pedimento novo de tenças  de dinheiro.   

Privilegios,  q  novamente requere para logares ,  e pessoas 

geraes ,  e especiaes .   

Requyrimento,  que fazê de cousas ,  que disen,  que ElRey 

dise,  que desembargaria.   

Requyrimento de novas coutadas,  e mudamento de termos 

lugares.  

Que pratica em mandar fazer os  palheiros,  e dar apalhar,  e 

lembre de parte alem. 
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Se soca de Pão,  e donde.  

Se de gados,  e donde 

Os cavalos das  coudelarias ,  e bom Regimento delas.  

Os alvaraes,  que dam o Ifantes,  e  outros  Senhores  para 

alguns serem escusados.   

Terra de Caria por esteo do marichal,  e de Gonçalo Pereira.  

Os quo ham de dormir em minha camara e na antecamara da 

Raynha." 110 

 

D. Duarte atendeu a maior parte desses pedidos de 

imediato, tal  foi ,  por exemplo, o da confirmação de direitos 

outorgados a nobres e parentes do Rei,  os outros,  o foram a médio e 

longo prazo.  

Um exemplo expressivo dessa política régia,  é a con-

cessão que o Rei fez ao seu irmão, Dom Pedro, no tocante a reservar 

para si  o quinto de tudo que ele apreendesse no corso que faria ao 

Estreito 111,  o qual lhe requerera tal  mercê, na predita ocasião que 

estamos a tratar.  Dom Duarte,  autorizou a concessão do pedido a 6 

de novembro daquele ano. Eis o documento:  

 

                                                
110 SOUSA. 1947.  p .100-101.  
111 Tudo leva  a  crer  que est r ei to seja  o de Gibra tar  
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"Dom Eduarte,  etc.  A quausquer ofiçiaaes  da nossa fazenda 

e da nossa justiça a  que esta perteençer,  saúde.  Sabede que o 

jfante dom Pedro,  meu sobre todos mujto preçado e amado 

irmãao,  nos ise que elle entende de armar alguus nauyos 

pera andarem de corsso no Estreito e  pidionos que lhe 

fezesemos merçee dos quyntos  de todallas  coisas que os 

dictos seus maujos  tomassem.  

E nos,  veendo o que nos pidia,  fazemos lhe merçee dos 

quintos  de todallas cousas que os dictos seus mauyos 

tomarem e percalçarem, asy grandes como pequenos.  

E porem uos mandamos que façaaes com elles  acodir e 

rresponder compridamente a  qual[quer] que ele mandar e 

lhos  leixees a  uer e lhe nom ponhaaes nem consentaaes 

sobre ello poer enbargo nhee em nehua maneira Vnde all 

nom façades". 112 

 

Depreende-se deste documento que o corso era uma 

atividade legitimada pelo Estado e,  que igualmente era executada 

pelos detentores do poder,  ou por alguns poucos nobres que 

dispunham de dinheiro, pois o empreendimento requeria do 

agente,  público ou particular,  que armasse navios e pagasse um 

soldo tanto para marinheiros e navegadores,  quanto para aquelas 

pessoas que se dispusessem a tomar parte naquela aventura.  
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Essa concessão  do Rei ao seu irmão e outras 

semelhantes que fez a membros do  2º Estado, revela-nos a sua 

intenção clara a dar continuidade à política de seu pai,  no que 

respeita a agradar a "nova" nobreza que tinha apoiado o Mestre de 

Aviz, por ocasião da Revolução de 1385, e que com ele chegara ao 

poder,  em detrimento da "antiga", que naquela ocasião ficara ao 

lado de Leonor Teles e de D. João I de Castela.  

Entretanto, voltando ao  documento apresentado ao Rei 

nas Cortes de Santarém, ele prova que havia muitos problemas 

administrativos,  sociais e econômicos pendentes;  que os 

representantes das Ordens ou Estados, para usar a expressão que o 

próprio Rei emprega no Leal Conselheiro ,  exigiam medidas 

rápidas e concretas para solucioná-los;  e que não sabiam, com 

muita certeza, como o novel Monarca iria proceder.  Indagava-se,  

pois,  acerca do pagamento das dívidas contraídas por D. João I,   o 

qual,  aparentemente não tinha tido vontade de quitá -las;  a respeito 

dos procedimentos que ia adotar,  quanto à nomeação para os altos 

cargos públicos,  quanto à rotina diária de trabalho e aos despachos, 

quanto à administração palaciana; pedia-se-lhe que continuasse as 

obras de reparo de castelos,  muralhas e torres e que outros tantos 

mais fossem edificados; que construísse novos celei ros e cavalariças 

e os informasse onde se localizariam; a manutenção, em caráter 

                                                                                                                                          
112 Mon umenta  Henr icina .  o.c. ,  p.281  
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especial,  de privilégios,  rendas, tenças e terras que pessoas,  ditas 

singulares,  gozavam e que pretendiam continuar desfrutando.  

Em vista de tanto trabalho a fazer,  houve estudiosos que 

presumiram que tais Cortes se estenderam até janeiro/fevereiro de 

1434. No entanto, Baquero Moreno julga que o prolongamento dos 

trabalhos não se dilatou para além do término daquele mesmo ano,  

porquanto, em primeiro lugar,  as despesas com a manutenção das 

Cortes oneravam a Fazenda. Ademais,  um outro fator que 

comprova o término dessas Cortes,  ainda em 1433 é o itinerário do 

rei D. Duarte.   

 

"Uma série s ignificativa de documentos  de Chancelaria 

mostra-nos que D. Duarte permaneceu ininterruptamente 

em Santarém durante o mês de Novembro,  absorvido com as 

referidas Cortes  e  com múltiplos afazeres .  A reunião dos 

três  braços  da Nação não foi além do mês de Novembro,  

pois  no mês seguinte já se observam movimentações régias,  

sendo incorrecto s ituar as Cortes de Santarém em 

prolongamento até o ano seguinte". 113 

 

No tocante ao povo, que também participara da Revo-

lução de Aviz, ao lado do Mestre,  seu pai,  D. Duarte também fez 

concessões,  dando-lhe terras para plantar,  suspendendo o 

pagamento de algumas rendas devidas e jugadas:  
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Outrosy mandamos que as  outras  pessoas pobres  que com bois 

laurarem emprestados ou dados por  deus per a lhe laurarem 

algua sua terra .  E semear  E colher sseu pam pera  seus 

mantimentos  taeves como estes nom paguem Jugada saluo se 

pollo forall  hou husso antigo forem teudos de pagar". 114 

 

Enfim, no que respeita à participação dos representantes 

dos Estados nos negócios públicos,  consoantes os novos tempos, 

quer dizer,  às mudanças políticas,  sociais e econômicas que 

estavam a ocorrer no interior da nação portuguesa, como já vimos 

através de algumas medidas legais,  e o teremos ocasião de ver mais 

adiante,  por intermédio de outras,  bem como os interesses 

recíprocos deles próprios e da Coroa, levam-nos a afirmar com 

segurança, que foi por tais motivos que D. Duarte convocou dois 

capítulos gerais em 1434, e novamente as Cortes em março de 1436, 

com o fito de deliberar e de votar o pedido de custeios da 

expedição a Tânger.  Por sinal,  foi  nessa ocasião que o Monarca 

pediu por escrito a opinião dos Infantes e dos grandes do reino 

sobre tal  assunto de enorme relevância nacional.  

Esse procedimento, aliás,  como outros mais que já 

apontamos, páginas atrás,  e vale relembrar a sua política de 

burocratização do Estado, nos revelam claramente o perfil  

                                                                                                                                          
113 MORENO. O.c. ,  p .  11 /12  
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meticuloso e intelectual de D. Duarte,  e igualmente, nos permitem  

afirmar com muita convicção que, ele estava per feitamente 

preparado, sob todos os aspectos,  para governar a nação 

portuguesa, em vista do rumo dos acontecimentos que estavam a 

ocorrer em Portugal,  desde os últimos anos do século XIV. 

As opiniões apresentadas nas Cortes foram divergentes.  

Um número expressivo de participantes apoiou a idéia dos Infantes 

D. Henrique e D. Fernando, quanto a fazer guerra aos mouros. 

Outros,  no entanto, capitaneados pelo Infante D. Pedro, eram 

contrários a essa idéia,  e tentaram convencer D. Duarte de não a 

endossar,  alegando, como já fizemos referência,  que a nação não 

dispunha nem de homens, nem de recursos materiais e financeiros,  

para levar a cabo, empreendimento de tal  vulto.  

O fato é que prevaleceu a vontade da maioria da no-

breza, e o Rei aquiesceu à mesma. As Cortes ainda acabaram 

votando "pedido e meio" dos recursos solicitados para a conquista.  

De seguida, D. Henrique foi incumbido de planejar militarmente a 

expedição.  

Todavia,  com o fracasso da mesma, e o aprisionamento 

de D. Fernando, mantido como refém em Tânger, o Rei viu-se na 

contingência de intempestivamente, convocar as Cortes para uma 

nova reunião, a ser realizada em janeiro de 1438   em Leiria,  para 

                                                                                                                                          
114 Ordenação Del-Rei  Dom Duar te.  Lisboa ,  Fun dação Ca louste Gublekiam,  1984,  
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discutir  e votar sobre a libertação do Infante em troca da cessão de 

Ceuta aos marroquinos.  

Houve muita polêmica durante a reunião da mesma. 

Uns tantos defendiam a idéia de que se organizasse uma outra ex -

pedição militar para resgatar D. Fernando sem que fosse necessário 

devolver Ceuta. Outros julgaram ser melhor dar tempo ao tempo e 

ver como as negociações diplomáticas entre os dois reinos iriam 

evoluir.  Essa última idéia implicitamente acabou prevalecendo e as 

Cortes foram dissolvidas sem que os seus membros tivessem 

chegado a uma solução objetiva para aquele duplo problema. Como 

sabemos, D. Fernando, algum tempo depois,  veio a falecer na 

prisão. 115 

D. Duarte,  nas Cortes,  igualmente acolheu com toda 

atenção possível,  as solicitações da arraia miúda,  como Fernão Lopes 

designa as camadas da população mais humilde.  

Sirva de exemplo um pedido  apresentado ao Rei em 

que se lhe solicitavam que, para coibir abusos dos nobres ou dos 

funcionários reais "pedem-uos os uosos poboos que en cada huum ano 

façades cortes geeraes com os poboos pera se Reformarem em dereito E 

justiça E em Recriaçam que lhe som muito mester"116  

                                                                                                                                          
p.618.  

115 Is to ocor r eu em 1449,  n a cidade de fez .  
116 Orden ação Del -Rei  Dom Duar te.o.c. ,  p.553/554.  
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Também sirva de exemplo o pedido que lhe chegou às 

mãos, com respeito ao procedimento abusivo de certos nobres:   

 

"Outrosy por esta guerra os  fidalgos  acoutam se as  cidades  e 

uillas  e pousam em ellas e nom teem hy casas e  delles 

leixarom cajr as  que tijnham temas bairos e roupas e outras 

cousas nas pousadas em que pousam contra vontade de seus 

danos pedem-uos que mandees que aprelles  que teurem 

cassas  hu morar que morem em ellas e  os  que as  nom 

teverem que uaao pousar aas  estalageens"  117 

 

Depreende-se do texto acima, que certos fidalgos, 

l iteralmente abusando da condição de seu Estado e do poder 

inerente ao mesmo, ao invés de se hospedarem em suas próprias 

residências ou estalagens, alojavam-se em qualquer casa que lhes 

aprouvesse,  e sabe-se lá por quanto tempo, e o que é bem pior,  se 

apossavam indevidamente dos pertences de seus proprietários.   

D. Duarte responde à solicitação dizendo-lhes que 

aqueles fidalgos que lhe faziam companhia e que levavam suas 

mulheres e criados, ou aqueles que estavam a seu serviço, a partir  

daquela data,  caso não possuíssem moradia nos locais onde 

paravam, deviam se hospedar em estalagens por conta própria.  Na 

hipótese de o local não possuir hospedaria,  então, podiam se 

                                                
117 Idem.  p .535.  
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hospedar na casa de alguém, respeitando, no entanto, a sua 

propriedade e os seus haveres:   

 

"os  fidalgos  ham d'andar com elle  que suas  molheres e  seus 

sergentess  catem pousadas por seus dinheiros  nas  suas se as 

teuerem e porque ao tenpo d'ora se nom pode escussar de 

hirem de humm lugar pera os  outros em seu serviço que hu 

ouuer estalageens pertençentes  pera.  Elles que pousem em 

ellas.  E onde as nom ouueer ou nom taes que os  auondem 

que lhes  dem pousados nas uillas .  E bairos  nos  lugares  que 

for mais  sem dano emquanto forem de sseu mandado a seu 

serviço ca sse crom pode desto Escussar atar que hy a ja 

Estalageens que os  auondem" . 118 

 

Já afirmamos que D. Duarte se preocupou muito com a 

organização administrativa do Estado. Ora, para o seu bom 

funcionamento era imprescindível,  outrossim, que o mesmo 

estivesse bem aparelhado sob o aspecto jurídico, a fim de facilitar a 

atividade governativa no tocante à regulamentação das relações 

sociais,  políticas e econômicas.  Por isso, ordenou a compilação de 

todas as leis do reino e o registro oficial  das que haviam sido 

editadas por seu pai e as que o estavam a ser por ele próprio.   

Esse conjunto de leis f icou conhecido como "Ordenações 

Del-Rei Dom Duarte",  se bem que, a maior parte delas ai  reunidas, 

                                                
118 Idem.  p .536.  
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respeitem à época da primeira dinastia,  de maneira que o título da 

obra não corresponde ao seu conteúdo. Com efeito,  três quartos 

dessa obra contêm leis,  decretos e diplomas sancionados por Dom 

Afonso II,  Dom Afonso III ,  Dom Dinis, D. Afonso IV, e apenas um 

quarto abrange as medidas legais determinadas por João I e por ele 

próprio.  

Há um outro códice de leis,  datado da 2º metade do 

século XIV,  que reúne as leis da primeira dinastia,  intitulado, 

"Livro das Leis e Posturas Antigas"  e  que difere da parte análoga 

que se encontra nas Ordenações de Dom Duarte,  pelo fato de 

apresentar as leis de forma desordenada, por exemplo, sem 

respeitar a ordem cronológica e sem ter qualquer preocupação 

metodológica.  Por sua vez, embora as Ordenações apresentem, na 

medida do possível,  um texto organizado cronologicamente, 

conforme os reinados, no entanto, a transcrição dos textos 

constantes da Leis e Posturas,  está evaida de erros e falhas  que 

escaparam da revisão quando o mesmo foi escrito.   

No texto das Ordenações,  como já escrevemos,  a quarta 

parte contém várias leis e regulamentos,  v.g.  os capítulos das 

Cortes de 1385 (Coimbra),  a numeração nova dos besteiros e uma 

tábua dos graus de parentesco e dois comentários à Lei da 

Avoenga. As leis concernentes ao período de D. Duarte,  certamente 

por causa de seu curto reinado, são em número reduzido. Todavia,  
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são essas leis que, ao menos em parte,  definem com clareza 

meridiana as diretrizes do Rei no tocante às suas políticas urbana e 

agrária em suas implicações sociais e econômicas.  

Encontram-se, por exemplo, nas Ordenações,  entre 

outras,  leis referentes à economia do Reino, e uma delas,  ao nosso 

ver,  de suma importância,  porquanto relaciona-se precípua e 

diretamnte com as atividades urbanas e internacionais,  concerne à 

moeda portuguesa. Tal lei  determinava o seguinte:   

 

"Veendo e consejrando como a prata e o ouro em nossa 

terra he posta em grande e desarrazoada monta e as 

nossas moedas som por ella abatidas e postas em menos 

vallya daquello que com dereito e guisada razom 

devyam ualler e assy as mercadorias que os nossos 

naturaes trautam com os estrangeyros e por ello as ditas 

moedas se leuam fora dos nossos Regnos.. .  hordenamos 

e poemos por ley que nem seja nenhum tam ousado de 

quallquer estado e condiçom que seja que conpre nem 

venda em pubrico ou escondido nehua mercadorya nem 

outra qualquer cousa por ouro ou prata.  Mais soomente 

possam l juremente comprar e vender per quaaesquer 

nossos moedas que geeralmente correrem em nossos 

Regnos ao tempo que as ditas compras ou vendas forem 

feytas. . .  mandamos que nênha pessoa de quallquer 

estado e condiçom que seja nom conpre nem venda 

prata nas feyras o marco de prata quebrada e a setenços 

reaaes o marco de prata quebrada e a seteçentos e 

çinquoenta o da chamm e sse for de bastiaães noua e 
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dourada a mjll  reaaes e a outra prata de quallquer 

feyçom que seja aluidra per respecto desta scil icet 

leuando o marco de prata que assy conprar e o preço 

que assy por ella der e a meetade seja pera quem ho 

acusar e a outra meetade seja peta quem ho acusar e a 

outra neetade pera nos outros tempos e lugares fora das 

ditas feyras a possam comprar e vende l juremente por 

quall  quer preço em que esse ao partes conuberem". 119 

 

Essa medida legislativa pretendia valorizar a moeda 

nacional e regularizar o seu uso corrente em todo o território,  uma 

vez que muitos comerciantes,  ao negociar mercadorias importadas, 

usavam ouro e prata;  restringir a saída desses metais preciosos do 

país,  em vista de os mesmos, de um lado, serem raros,  e de outro, a 

sustentarem o sistema monetário bimetalista,  lusitano e 

internacional.  Enfim, quem transgredisse a lei sofreria duras 

penalidades financeiras respeitantes  aos produtos negociados e ao 

ouro e prata envolvidos nas transações.  

Aliás,  a propósito de moeda e de comércio,  vem-nos à 

mente os judeus portugueses120,   que residiam nas vilas e cidades 

do reino e que, apesar de serem minoria étnica e religiosa, se 

dedicavam, de modo especial e intensamente às atividades 

manufatureiras e comerciais.  Por isso,  a seu respeito,  encontramos 

                                                
119 Idem.  p .631 
120 Pa ra um maior  aprofundamen to sobre o assun to,  confi r a  a  obra  de J .  P .  Ol iveir a 

Mar t in s.  Os fi lhos de D.  João I.  
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nas Ordenações uma série de leis que denotam um D. Duarte,  não 

só católico fervoroso, mas um ousado legislador, se o compararmos 

com seus antecessores e a legislação que tinham promulgado acerca 

dos judeus.  

A burguesia portuguesa de então, bem como os nobres e 

o clero, consoantes os seus interesses e a sua própria visão do 

mundo e da religião, reclamavam constantemente ao Rei,  de que os 

judeus estavam a gozar de muita "liberdade",  a qual, se traduzia na 

ampla variedade de funções que podiam exercer,  a ponto de até 

mesmo suplantarem muitos nobres em fortuna, prestígio e 

influências que exerciam, à parte,  o direito de professarem a sua 

crença.  

Um bom número de judeus começou a chegar em 

Portugal,  por ocasião do povoamento do País,  encetado pela 

primeira dinastia,  dado que foram expulsos de Castela,  pelo fato de 

terem sido injustamente acusados de favorecerem a invasão moura 

naquele reino.  

Os reis e os portugueses acolheram bem os judeus, os 

quais se radicaram especialmente no centro norte e nordeste,  pois 

precisavam de braços para cultivar os campos e os explorar,  assim 

ocupando o território conquistado aos mouros, e o defenderem não 

só contra eles,  mas também contra o inimigo castelhano.   
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Em 1354 D. Afonso IV sancionou uma lei ,  a qual vigorou 

até a época de D. Duarte,  regulamentando a vida dos judeus em 

Portugal.  Um número considerável de judeus não mais vivia no 

campo. Assim, pelo fato de não serem cristãos,  viviam, pois,  em 

comunas, junto às vilas e cidades, chamadas judiarias,  as quais 

tinham vida própria.  Ademais,  como é óbvio, não estavam, 

igualmente, integrados em nenhuma das “Ordens  Tradicionais”  ou 

dos “Estados” ,  de acordo com a terminologia duartina. Por isso, 

também podiam exercer indistintamente qualquer atividade laboral 

ou profissional e acumular fortuna, conquanto tivessem de pagar 

impostos diretamente à Coroa.  

Para que se avalie a importância sócio-econômica dessa 

minoria,  nesta lei  foi  estabelecido, por exemplo, a capitação anual a 

que estavam sujeitos,  as taxas fiscais que deveriam pagar e as 

penalidades que sofreriam caso não quitassem as suas dívidas.  

Segundo Oliveira Martins,  a capitação abrangia ambos os sexos e 

começava a ser devida aos sete anos de idade. Era no valor de dois 

soldos e meio para as meninas e cinco para os meninos, 

aumentando esse valor até ao total de 20 soldos para os homens, e a 

metade do mesmo para as mulheres 121.   

Além desta espécie de imposto de renda "a priori"  e 

compulsório,  tinham eles de pagar,  ainda, outros mais,  respeitantes 

à propriedade, bastante elevado, em relação àquele pago por outros 
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contribuintes,  salvo aquelas destinadas ao cultivo da videira,  face à 

sua importância comercial com o estrangeiro (Inglaterra),  e ao 

comércio,  por exemplo, compra e venda de gado, de terras e de 

mercadorias,  em geral,  pagavam de imposto, quatro dinheiros por 

l ibra de valor,  ou um em sessenta,  ou aproximadamente um e seis 

décimos por cento.  

Essa lei  continha, ainda, determinações punitivas de 

caráter pecuniário,  concernentes aos judeus que não pagassem seus 

impostos em dia e à risca,  de modo que na terceira vez eram 

açoitados publicamente. Além disso, o judeu rico não podia viajar 

para o estrangeiro sem a autorização expressa do rei ,  sob pena de 

os seus bens virem a ser confiscados e o réu, se capturado, vir  a 

sofrer a pena capital .   

A lei  em apreço proibia-lhes,  igualmente, trabalhar com 

metais preciosos,  principalmente, o ouro e a prata,  pois,  segundo 

fato corrente,  uma das coisas que mais lhes agradava, seja por seu 

alto valor financeiro, seja pelas facilidades do tempo, era cunhar 

moedas falsas e contrabandear dinheiro. A pena estipulada para 

esse crime era o confisco dos bens, da casa ou da vinha do 

criminoso acusado, e para isto,  bastava uma simples denúncia,  que 

em geral,  acabava injustamente levando judeus à  prisão, ato esse 

praticado por pessoas gananciosas,  que desejavam se apossar de 

                                                                                                                                          
121 MARTINS.  1958,  p.218.  
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uma parcela de seus bens, ainda que a maior parte se revertesse em 

proveito da coroa.  

Quando da Revolução de 1385, os judeus  tomaram o 

partido do Mestre de Avis,  e certamente por esse motivo, D. João I,  

concedeu o beneplácito às bulas de Clemente VI e de Bonifácio XI,  

respectivamente promulgadas em 1347 e 1389, transformando-as em 

leis nacionais,  as quais,  determinavam  que os cristãos tinham de 

respeitar as suas crenças,  as suas festas e solenidades, os seus 

costumes, e ainda os proibiam forçar sua conversão ao Cristianismo 

e serem batizados, sob pressão ou violência.  Essas bulas,  outrossim, 

passaram a reger a vida dos judeus em Portugal.  

Além disso, para coibir as injustiças que eram 

perpetradas contra os judeus, D. João I estabeleceu que se algum 

deles fosse acusado de qualquer del ito,  antes de ser preso, um 

processo devia ser formalizado e instruído e testemunhas tinham 

de ser ouvidas, à semelhança do que ocorria com outras pessoas.  

Apesar daquele tipo de incidentes,  bem como ao 

gravamento fiscal que os judeus estavam sujeitos,  aos quais nos 

referimos, podemos dizer que eles viviam bem em Portugal,  e 

gozavam efetivamente  de uma ampla liberdade de ação dentro da 

comunidade portuguesa, que acabaram por despertar enorme inveja  

de outros segmentos da sociedade que passaram a apresentar 
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reclamações a D. Duarte,  as quais encontraram eco na 

personalidade muito religiosa do Rei.   

Com efeito,  a primeira medida tomada pelo Monarca foi 

ter criado  uma multa no valor de mil dobras que seriam cobradas 

às sés,  aos mosteiros,  às ordens e a fidalguia que tivessem judeus 

por vedores,  mordomos, recebedores,  contadores ou escrivães,  e  o 

judeu que exercesse qualquer um desses ofícios receberia cem 

açoites publicamente.  

Uma outra lei  determinava que nenhum judeu podia 

gerir  os rendimentos e os bens de mosteiros,  sés,  capelas ou igrejas.  

O infrator seria duplamente castigado: receberia cem açoites,  dados 

em público, e teria de pagar ao seu acusador uma quantia 

estipulada em cinqüenta mil l ibras.  Esta era,  sem dúvida, a maior 

punição para qualquer judeu, pois obrigá-lo a desfazer-se de seus 

bens, era matá-lo aos poucos.  

Dom Duarte para inibir o costume que os Judeus 

estavam tendo de receberem isenções de portagens e de passagens 

concedidas por foral a certas vilas,  como se fossem seus vizinhos, 

proibiu-lhes estas liberdades, impondo-lhes os impostos devidos. 

Os Judeus, ainda, queriam valer-se do direito da Avoenga, que era 

o privilégio de preferência na compra dos bens dos antepassados. 

Foi-lhes vetado este direito,  dando apenas, e tão somente, ao neto 



 
 

154 

cristão o direito de tirar os bens de raiz se o comprador fosse 

Judeu. 

Além dos abusos de caráter econômico, havia também as 

desordens provocadas pelos judeus que saiam armados de sua 

comuna em festas ou solenidades públicas provocando os cristãos,  

ocorrendo brigas,  discussões,  etc.  Para evitar tais fatos,  Dom 

Duarte,  estabeleceu que a comuna que permitisse a saída de Judeu 

armado pagaria uma multa de mil dobras de ouro, os réus teriam 

suas armas confiscadas e,  se matassem alguém, seriam mortos:  Esta 

lei  foi extinta alguns anos mais tarde por ser muito rigorosa.  

A eles,  também foi proibido o uso da língua hebraica 

nos instrumentos públicos lavrados por tabeliães judeus, 

obrigando-os a usarem a língua portuguesa em todos os seus 

documentos.  Os transgressores inicialmente foram punidos com a 

morte,  posteriormente a pena foi reduzida a açoites públicos e a 

perda do ofício.  

Com a nova legislação promulgada por Dom Duarte,  

relativa aos contratos entre judeus e cristãos,  fez-se uma distinção 

entre contratos sobre móveis e imóveis.  Os contratos sobre o bens 

imóveis mantinham sua forma antiga, já os relativos aos móveis 

asseguravam liberdade de troca, sem a necessidade de escritura; 

determinou-se,  também, que as escrituras dos contratos mistos se 

fizessem sem a intervenção do Juiz,  bastando para isso apenas a 
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presença do tabelião e de dois homens-bons. Desta forma 

facilitavam-se as transações comerciais e desmantelava-se a antiga 

estrutura da magistratura esraelita em Portugal.  A partir  desse 

momento, pois, f icavam dentro das Judiarias os arrabis e 

vereadores ou almotacés eleitos.  

As restrições aos Judeus fora das comunas aumentaram. 

Aqueles judeus que fossem pegos bebendo em tabernas, pagariam 

cinqúenta reais brancos; aqueles que pernoitassem em vilas onde 

houvessem dez Judeus ou mais,  teriam seus bens confiscados.  

As determinações duartinas que regularizavam as 

relações entre os Judeus e os cristãos ficaram ainda mais severas.  

Por elas,  proibiu-se aos Judeus terem cristãos como criados 

assoldados, entre os quais como caseiros,  pastores,  domiciliados em 

suas casas;  podiam, entretanto, arrendar e aforar quintas ou 

herdades e trazer jornaleiro,  desde que o dependente vivesse sobre 

si ,  em sua casa, mas não se aceitava de forma nenhuma, a mulher,  

nestas relações de trabalho. A pena determinada para a 

transgressão à essas leis era uma multa de cinqüenta mil l ibras 

para a primeira vez, cem mil para a segunda vez; e para a terceira 

vez o confisco de todos os bens do faltoso; caso este não possuísse 

bens, seria açoitado publicamente. Um terço da multa iria para o 

fisco e dois terços para o denunciante.  
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Severas também foram as leis que tratavam das relações 

entre os Judeus e as mulheres cristãs.  Essas leis determinavam que 

nenhum Judeu entraria em casa de mulher só, nem na casa de 

mulher casada, quando o marido não estivesse presente;  se 

necessitasse falar-lhes,  deveriam fazê-lo da porta ou da rua. 

Mulheres cristãs não podiam ir só a casa de judeu, nem penetrar 

nas Judiarias,  salvo se estivessem acompanhados por homens 

adultos,  cristãos,  mas apenas durante o dia.  As penas para estes 

delitos eram as mesmas, multas de cinqüenta mil Libras à primeira 

vez, o dobro à segunda, açoites à terceira.  

Dom Duarte,  ainda, proibiu a mancebia,  o concubinato e 

a prostituição das mulheres cristãs com os Judeus. 

As exceções a essas leis,  existiam, pois,  não podemos 

nos esquecer da importância que os Judeus possuíam na economia 

do Reino. Assim, era permitido aos físicos,  cirurgiões,  alfaiates e 

obreiros e para os Mercadores ambulantes pernoitarem fora das 

judiarias,  caso não pudesse faze-lo.  

As leis relativas à entrada de mulheres nas Judiarias ou 

casas de Judeus e destes nas casas de mulheres sós ou casadas, mas 

estando ausente o marido, só vigoravam em centros urbanos 

maiores,  como Lisboa, Santarém, Porto, Coimbra, e outros.  

Manteve-se o uso dos distintivos dos Judeus, a estrela 

vermelha no peito,  como marca de nascença, posta bem visível para 
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que todos vissem e não os confundissem com pessoas cristãs.  

Aumentava-se,  assim, a segregação entres estes dois mundos, o 

cristão e o Judeu, os quais estavam ao mesmo tempo tão Juntos e 

tão separados.  

Para sacramentar essas distinções,  Dom Duarte,  ampliou 

o processo de denúncias e os prêmios aos denunciantes,  

promovendo assim, uma verdadeira caça aos bens dos Judeus.  

Muitos faziam denúncias falsas, apenas para ficar com parte do que 

era confiscado aos judeus. As denúncias mais freqúentes diziam 

respeito à compra e venda de ouro, prata e moedas, atividades 

essas proibidas aos Judeus por lei .  

Com o propósito,  ainda, de estimular a conversão 

verdadeira do Judeu ao catolicismo, Dom Duarte,  manteve a 

proibição dos judeus de deserdarem os fi lhos convertidos ao 

Cristianismo, mandando, inclusive, que os conversos recebessem 

sua parte na herança, mesmo os pais estando vivos. O filho ou 

filhos que se convertessem teriam uma parte maior da herança e 

receberiam sua parte, primeiro. O mesmo princípio era aplicado 

para os casais que se separassem, cabendo na partilha, o maior 

quinhão ao cônjuge converso. Essas medidas tinham o objetivo 

prático de desestruturar a família judaica.  Aos fi lhos descontentes 

com a submissão aos pais e aos esposos descontentes com os  
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companheiros,  querendo mudar a situação, tinham a conversão 

como saída.  

E para aumentar,  ainda mais,  a cobiça entre os Judeus, 

uma lei  estabelecida pelo Rei,  dava ao converso uma série de 

privilégios sociais,  econômicos, tais como: a isenção da obrigação 

do serviço militar,  não precisavam ter cavalos,  mesmo que suas 

rendas o qualificasse como cavalheiro, não podiam ser 

constrangidos a ter armas, nem bestas de garrucha, nem outra 

qualquer.  Estavam naturalmente livres,  quites e isentos das 

obrigações que pesavam sobre a população portuguesa do período.  

Essa legislação feita para controlar a vida religiosa e 

econômica do Reino, fez parte da política urbana de D. Duarte,   que 

consistiu basicamente na ação governativa adotada por D. João, seu 

pai,  mas que, de fato,  já era executada por ele,  enquanto exerceu o 

cargo da Fazenda e Justiça do Reino. Talvez as mudanças mais 

significativas estejam ligadas ao campo legislativo, haja visto,  que 

esse campo, foi o mais contemplado pelo rei  e as outras normas 

deliberativas não tiveram tempo de mostrarem seu verdadeiro 

alcance, uma vez que Dom Duarte governou apenas cinco anos.  

Outro importante mecanismo legal criado pela Dinastia 

de Avis,  foi a "Lei Mental".  
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Esta lei ,  que possuía um caráter agrário,  uma vez que 

recaia principalmente sobre as doações territoriais da coroa, não foi 

uma criação do rei  Dom Duarte,  mas sim de seu pai Dom João I.  

Dom João para agradecer o apoio recebido durante a 

Revolução de Avi fez,  várias doações,  que em conjunto 

empobreceram a Coroa e tornaram necessário a criação de um 

mecanismo para controlá-las e fazê-las voltar as mãos do rei.  

Nesse período, eram comuns as doações feitas a certos 

indivíduos e seus a descendentes,  devendo contudo, os bens 

reverter à Coroa na falta de descendentes legítimos e varões.  A 

primeira doação feita por Dom João I nestes termos, remonta a 

maio de 1393:  

 

"Uma carta régia datada de 15 de maio de 1393 é,  de entre os 

documentos  que pude consultar,  o mais antigo e que faz 

aplicação do princípio de que os bens da coroa devem, por 

morte do donatário,  e  independentemente de qualquer 

cláusula especial da doação passar para o filho legítimo 

primogênito,  com exclusão dos outros  filhos." 122  

 

De maneira que, f ica clara a tática empregada pelo rei  

para reaver as terras que dera em agradecimento a serviços 

prestados e ao apoio oferecido.  
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Não era intenção do rei ,  no entanto, excluir as fi lhas da 

herança paterna, mas estas,  para suceder tinham que receber a 

doação, "mercê ou concessão" de forma especial, diretamente do 

rei.  Isto era coisa freqüente,  já que, logo a seguir à prática adotada, 

beneficiou a fi lha de João das Regras (figura) com a concessão 

especial,  tornando-a a única e verdadeira herdeira do chanceler do 

reino. 123 

                                                                                                                                          
122 MÊREA. 1926,  p.7 .  
123 João das Regras,  casando-se em 1389,  teve apen as uma fi lh a,  Dona  Br anca  da 
Cun ha ,  que foi  beneficiada com a  exceção r ea l .  
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Desta maneira conseguia-se a reversão dos bens para a 

Coroa, quando a lei  era aplicada e mesmo não sendo aplicada 

devido à concessões reais mantinha a nobreza dependente do rei  

português.  

Após a morte do rei  Dom João I,  Dom Duarte promulga 

a lei  que este aplicara variadas vezes,  dando-lhe o nome de "Lei 

Mental",  da " idéia ou mente com que as doações t inham sido,  ou deviam 

ter sido feitas" 124.  No caput da lei  está registrada a razão de assim 

ser chamada: "por ser primeiro feita segundo a vontade e tenção del Rei 

Dom João o Primeiro seu Pai.  A qual em seu tempo se praticou, ainda que 

não fosse scripta" .125 

Esta Lei,  da qual lança mão D, João I para conseguir 

seus intentos,  não fazia parte da herança legislativa do Reino 

português, não se encontrando compilada no Livro das Leis e 

Posturas.  Aliás esta lei,  em seu governo sequer havido sido escrita,  

e apenas em 1434 com Duarte é que será publicada. Sobre ela 

temos:  

 

"não se trata de nenhuma lei do reino,  nem de nenhum 

costume ou estilo  entre nós  consolidado, mas sim, como 

tudo leva a crer,  de textos  de direito romano, habilmente 

                                                
124 MARTINS,  o.c. ,  p .210.  
125 Ordenações e Leis do Reino de Por tuga l  (Recopi lados por  man dado Del  Rei  D.  
Phi l ippe o Pr imeiro).  Tomo II ,  Tí tu lo XXXV. Coi mbra:  Imprensa  da  Univer sidade,  
1850,  p.67 
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respigados e aproveitados para imprimir às doações o 

caracter de excepção ou privilégio." 126  

 

Dom João I foi  bastante arbitrário ao fazer executar essa 

lei ,  uma vez que dela ele apenas usava o que lhe interessava e que 

estava dentro de sua forma de agir.  

Dom Duarte ao promulgá-la oficializa e institui 

legalmente esta prática arbitrária do uso do poder.  Ele a promulga 

em 8 de abril  de 1434 e,   esta só veio a ser revogada a 13 de agosto 

de 1832.  

A razão da existência desta lei  versa sobre a 

necessidade de regulamentar a forma como as bens e os terras da 

Coroa, dados pelo Rei e por seus antecessores poderiam reverter às 

mãos da Coroa sem prejuízo dos habitantes do Reino e do próprio 

Reino. Estabelecendo as regras de sucessão evitavam, assim, a 

divisão excessiva do território português que por si  só já não era 

extenso. Com essa medida, impedia, ao mesmo tempo, a 

concentração de terras nas mãos de uma família e o estabelecimento 

de pequenas propriedades, possibilitando pois,  a subordinação da 

Nobreza ascendente ao rei.  

Supomos que aqueles afetados por tal  lei  e feridos em 

seus direitos recorriam ao próprio rei  para que este fizesse justiça 

                                                
126 MÊREA. o.c. ,  p .9 
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em seu favor e lhes assegurasse o direito de herança, e para evitar 

dúvidas por parte dos ditos nobres prejudicados, Dom Duarte 

colocou no corpo da Lei,  algumas "adições,  declarações e 

determinações" 127,  que visavam esclarecer todas as alegações 

possíveis e duvidosas sobre a aplicação da lei .  

A essência básica da Lei Mental,  reside em seu princípio 

da indivisibilidade e da inalienabilidade dos bens da Coroa. Com 

essas características ficava assegurado o patrimônio régio, mesmo 

que temporariamente estes bens passassem à outras mãos. Mas, 

mãos estas,  aceitas e consagradas pelo beneplácito real.  

O texto da lei  constitui-se de oito artigos e apresentava 

mais quinze dúvidas acerca de sua aplicação. No artigo primeiro, 

determina-se que todas as terras,  bens e herdamentos da coroa, que 

foram dados por seu pai Dom João I e pelos reis anteriores,  assim, 

como todos os bens que por ventura, viessem a ser doados, por D. 

Duarte e ou por seus descendentes,  a qualquer pessoa de qualquer 

estado que fosse,  fossem transmitidos sempre e inteiramente ao 

herdeiro, que deveria ser o filho mais velho, varão, legítimo ou 

legitimado, segundo as ordenanças do período. A exceção desses 

artigos estava na sucessão ao mais velho, caso seu pai tivesse 

morrido em guerra defendendo o Reino. Aí,  o fi lho do filho mais 

velho herdaria,  caso contrário os bens voltariam para a Coroa.  

                                                
127 Orden ações e Leis do Reino de Por tuga l .  o. c. ,  p.67.  
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A critério do Rei, esta cláusula era modificada e os bens 

e as terras que deveriam ir para o patrimônio real,  caso não 

houvesse herdeiro varão e legítimo, iam parar nas mãos dos outros 

fi lhos de seus colaboradores,  como já foi dito.  Outro motivo de 

exceção era o herdeiro ter morrido em guerra ou por influência 

direta dela.  Aí os bens iriam para o neto do beneficiado e não para 

seu filho varão maior.  Mas, caso o indivíduo morresse por motivos 

alheios à guerra,  aí os bens seriam dados ao irmão do falecido, não 

a seu filho.  

No artigo terceiro desta Lei,  Dom Duarte,  conforme a 

vontade e o pensamento expresso de Dom João I,  proíbe a partilha 

das terras da Coroa, estabelecendo, pois,  o princípio da 

indivisibilidade das terras e dos bens da Coroa, afirmando que a 

herança deveria ser completa e não repartida. Diz também que os 

nobres não devem ter estas terras,  como feudais,  mas sim, como 

terras subordinadas pelo rei  e que, estes,  os nobres,  deveriam 

servir ao rei  como este determinasse,  ou seja,  as terras pertenciam 

aos nobres,  mas estes dependiam do rei.  

No artigo quarto, estabelece-se a reversão dos bens e 

terras à Coroa, caso, o descendente mais próximo do beneficiado 

seja mulher e não receba do rei a doação especial necessária para 

transformar-se em legítima representante do falecido e pessoa apta 

a sucedê-lo no controle dos bens doados. Aqui,  determina-se que 
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esta lei  também é válida para direitos que o possuidor tivesse a  

critério do rei .  

Dentre esses direitos estava o Padroado das Igrejas,  e 

que eram da Coroa e que por doação real, e que por merecimento 

passou às mãos de alguns fidalgos, só poderiam ser herdados pelo 

fi lho maior varão. Além do Padroado, a cláusula estabelecia que 

foros,  rendas e direitos reais,  dados pelos reis anteriores,  não 

pudessem se separar,  preservando sempre o conjunto e podendo ser 

alienados, separados ou escambados, somente a partir  do 

conhecimento e permissão especial do rei .  

Outra determinação real estabelecida nesta Lei era que o 

conteúdo e a forma dos contratos sobre os bens, terras e direitos 

doados pela Coroa e que se enquadrassem dentro dos ditames da 

Lei,  deveriam sempre ser mantidos, salvo, decisão em contrário do 

rei.  

Em relação aos bens aforados ou emprazados ficou 

estabelecido que os contratos que os regulamentassem fossem 

tratados entre as pessoas que os possuísse como propriedade de 

pessoas privadas.  

Para evitar contradições,  contrariedades e 

questionamentos públicos,  Dom Duarte, pouco depois de 

promulgar a Lei,  em Santarém, publica também, as determinações 
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que objetivavam esclarecer o público que a ele recorresse para 

solucionar algum caso.  

Podemos dizer que essas determinações,  na verdade, 

eram a saída encontrada pelo rei para reaver,  de forma legal e 

usando o mecanismo judiciário,  os bens e terras da Coroa, que não 

estivessem mais sob os cuidados do possuidor que os recebera das 

mãos de seu pai e que excluía do direito de sucessão aos bens da 

Coroa, as mulheres e os filhos secundogênitos.  Uma visão machista 

e autoritária adotada por um rei,  considerado por muitos como 

fraco e submisso.  

Essa tentativa de reaver as terras e os bens da Coroa, 

através da aplicação da Lei Mental, fez parte da política agrária de 

Dom Duarte,  que a util izou para limitar a divisão territorial  

portuguesa, evitando transformar o Reino em um conjunto de 

pequenas propriedades controladas por vários senhores,  que 

poderiam lhe trazer problemas. Ao invés disso, estimulou a 

existência dos grandes propriedades, mesmo que improdutivas nas 

mãos de uns poucos, que as controlavam. 

Mais uma vez podemos perceber a manipulação do 

campo jurídico pelo Rei Dom Duarte.  ao suar essa lei  passa a reaver 

os bens da Coroa, ele aproveita-se dos mecanismos legais para 

burocratizar ainda mais o Estado português. Esta é uma das 

características marcantes do governo duartino, o uso de leis,  como 
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a “Lei Mental” para regularizar e controlar a administração do 

Reino e subjugar o povo português.  

A Lei Mental ainda determinava que quando o 

possuidor das terras ou bens ou direitos da Coroa fossem religiosos 

e que estes não tivessem sucessores aptos a receberem sua terra,  de 

acordo com o estabelecido no texto da Lei,  esta,  retornaria à Coroa.  

Pelos termos da dita Lei,  f ilho legitimado só herdaria os 

bens caso o rei  desse permissão para isto.  Caso a legitimação fosse 

feita após o matrimônio, aí sim o fi lho legitimado seria herdeiro 

natural sem a necessária permissão real.  No entanto, nenhum filho 

legitimado herdaria os bens do proprietário,  caso este tivesse um 

filho legítimo varão.  

Nenhum descendente por l inha feminina herdaria os 

bens, visto que, pelo teor da Lei,   

 

"a filha,  de que tal leg ítimo varão descendeo,  não podia 

haver a  dita  terra,  a sua incapacidade fazia seu descendente 

não a poder haver,  e segundo Direito comum a dita  terra não 

podia fazer salto ao seu tornado à Coroa do Reino." 128 

Isto demonstra o caráter machista do pensamento 

duartino, que alias reflete muito bem a mentalidade da época.  

                                                
128 Idem.  Ibidem,  p .72 .  
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De acordo com as possíveis duvidas que surgissem, as 

respostas dadas pelo Rei levavam sempre a um só esclarecimento, 

caso o possuidor não tivesse fi lho varão legítimo ou em alguns 

casos especiais sem a sua especial mercê, os bens ou terras que lhe 

foram dadas pelo rei ,  retornariam à Coroa.  

A repercussão da dita lei  teve um amplo alcance e 

muitos nobres sentindo-se prejudicados em seus direitos 

recorreram ao próprio rei ,  que antevendo as possíveis queixas e 

reclamações fez as referidas ementas à dita Lei.  

Além dessa tática para reaver as terras da Coroa que 

estavam distribuídas entre os aliados de Dom João I,  Dom Duarte 

tentou comprar muitas das terras que haviam sido doadas e que 

constituíam parte do patrimônio régio. Ele não consegue alcançar 

seus objetivos mesmo porque governou pouco tempo e os 

resultados de seu governo foram sendo alcançados nos reinados 

posteriores.  

 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procuramos neste trabalho dar uma visão geral sobre o 

mundo português à época de Dom Duarte,  suas peculiaridades 

históricas e seu desenvolvimento próprio.  

  Depois,  partimos para a análise da figura de Dom 

Duarte e do estudo do Leal Conselheiro ,  um obra, ainda hoje,  pois 

a lealdade nunca devia ser esquecida e tinha de ser mais praticada, 

especialmente pelos governantes que deviam seguir a visão de bom 

conselheiro, de Dom Duarte e serem mais “Leais” como o povo que 

os elegeu e que neles confiaram. 

  E,  afinal,  chegamos ao último capítulo em que 

apresentamos e analisamos algumas das leis estabelecidas e 

util izadas por Dom Duarte,  procurando demonstrar que a 

burocratização lenta e gradual do Estado português foi o 

instrumento de que ele lançou mão para adequá-lo aos novos 

tempos e à realidade da nação português.  
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  Com efeito,  Dom Duarte ao escrever o Leal Conselheiro ,  

muito apropriadamente o fez uma vez que, tinha objetivos 

concretos que almejava conseguir.  

  Esse objetivos relacionam-se possivelmente com 

inquietação visível na sociedade medieval portuguesa, de inícios 

do séculos XV, decorrente das transformações que ocorriam em 

todo o pais.  

  Portugal neste momento,  ocupava-se com as expansão 

marítima, e sob o domínio centralizador da Dinastia de Avis,  logo 

estava a deslumbrar o mundo europeu com seus “descobrimentos” 

e “conquistas” de além-mar. O que dizer,  pois,  da conquista de 

Ceuta, da travessia do Bojador, no Governo de D. Duarte,  da 

Expedição a Tânger,  da invenção da caravela,  e de tantos outros 

fatos l igados à expansão marítima sob as mãos dos lusitanos?  

  Esses empreendimentos obtiveram sucesso mediante 

ação segura e firme de D. Duarte,  rotulado por alguns como fraco, 

abúlico, inconsciente,  melancólico, etc. ,  mas que, na verdade 

demonstrou uma vontade férrea e uma determinação compatível 

com seu cargo. Julgamos, pois,  ter conseguido provar que, 

diferentemente do que pensavam J.  P.  Oliveira Martins e Júlio 

Dantas,  D. Duarte teve um papel decisivo e competente como rei 

lusitano. 
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  Além disso, trabalhamos com a hipótese de que D. 

Duarte foi um novo tipo de monarca, aquele que procurou 

centralizar o poder em suas mãos, governando sob a égide da 

burocratização. Não podemos nos esquecer de sua frase,  que 

representa bem seu pensamento, “palavra de rei não volta atrás”.  

Com isso, ele quis dizer que o rei  é o ministro, o senhor de todos os 

senhores,  e  ao dar sua palavra, não importando as conseqüências 

do momento e do futuro, tinha que a cumprir,  ainda que tal  gesto 

causasse conseqüências funestas.  

  Talvez a paixão que nutrimos por este assunto, não nos 

permitia concordar com a visão tradicional acerca de uma figura 

proeminente como foi a de Dom Duarte.  Apesar e além dessa 

paixão, apresentamos, porém, várias fontes,  tais como: O Leal 

Conselheiro ,  Chrônica do Senhor Rei Dom Duarte,  l ivro da Cartuxa 

e a Lei Mental,  que desbancam essa visão e corroboram nossa tese.  

  Ora, ser rei  culto era algo incomum nesse período 

histórico, o século XV, o que dizer,  pois,  de um rei,  que nos 

apresenta uma obra literária e fi losófica bastante original e de 

grande valor cultural? No Leal Conselheiro  percebemos sua visão 

de mundo, concebia a partir dos novos pressupostos sociais 

existentes em Portugal e que não passariam despercebidos a senso 

agudo de observação e análise duartinas.  
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  Certamente, o fato de D. Duarte ser dotado de tão 

grandes conhecimentos e de possuir uma cultura tão aprimorada, 

contribuiu para que tivesse,  outrossim, criado em Portugal as bases 

para um novo tipo de Estado, o burocratizado. Verificamos essas 

facetas em Dom Duarte,  enquanto burocrata legislador e,  ao 

analisarmos sua obra administrativa, percebemos que a justiça,  foi  

o campo que mais mereceu sua atenção. Tal é o caso da  Lei Mental 

decretando que revertessem para a Coroa os bens daqueles 

indivíduos que faleciam sem deixar herdeiros varões,  de modo que 

o Rei ao agir dessa forma estava submetendo a nobreza a seu 

poder,  pois,  até mesmo os casos de exceção da Lei eram resolvidos 

por ele.  

  Destacamos, também, a legislação duartina, promulgada 

contra os judeu, e que visava a controlar o seu poder econômico e 

sua conseqüente importância social.  Os cristãos portugueses,  

especialmente,  a burguesia citadina, receosa do poder  econômico e 

da influência política dos judeus do Reino, reclamavam junto ao 

Rei sobre a autonomia judia em Portugal.  Para agradar àqueles que 

o apoiaram e para não agravar o descontentamento de seus 

opositores,  D. Duarte estabeleceu leis bastante severas para os 

judeus.  

  Tudo isto demonstra claramente que Dom Duarte tinha 

consciência dos novos tempos que se avizinhavam; dos rumos que a 
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sociedade urbana imprimiu à nação; do papel que o Rei e o Estado 

deviam desempenhar consoante a nova realidade que se 

descortinava. A propósito,  assim Fernando Pessoa se expressou a 

respeito de D. Duarte:  

 

   “Meu dever fez-me, como Deus ao mundo.  

   A regra de ser rei almou meu ser,  

   Em dia e letra escrepulosa e fundo.  

 

   Firme em minha tristeza,  tal vivi.  

   Cumpri contra o Destino o meu dever.  

   Inutilmente? Não, porque o cumpri.  

  Fernando Pessoa   
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