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uma coisa bem diferente de um alto 
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prestados. Como poderemos entender o 

sentimento de lealdade que, em certas fases da 

história, teve uma força tão extraordinária se 

preconceituosamente nos recusarmos a ver a 

auréola de sobrenatural que rodeava as cabeças 

coroadas? (Bloch, 1993, p.44) 
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RESUMO 

 

 

Nosso objetivo, nesta pesquisa pautou-se na investigação da especificidade da legislação 

portuguesa referente aos judeus outorgada pelos monarcas D. Dinis (1279-1325) e D. Afonso 

IV (1325-1357). Para tanto, utilizamos o método estrutural e conjuntural, baseados na análise 

bibliográfica e na interpretação das fontes documentais acerca do nosso objeto de estudo e do 

recorte cronológico (1279-1357) e espacial (Portugal). Averiguamos que D. Dinis e D. 

Afonso IV ao promulgarem leis acerca dos judeus em seus respectivos governos, foram 

motivados por diversos aspectos, dentre eles; econômicos, políticos, sociais e religiosos, 

observando que os fatos sócio-políticos não se dissociam e que devem ser estudados no seu 

conjunto. Enquanto D. Dinis buscou favorecer os judeus, retirando-lhes a obrigação de 

utilizarem as insígnias presas à roupa (estrela de Davi) que os diferenciavam dos cristãos, 

conforme estipulava o IV Concílio de Latrão (1215), dispensou-os ainda do pagamento de 

alguns impostos. Ressalte-se que este monarca, modelou sua administração na consolidação 

das fronteiras do reino, na estruturação econômica e no fortalecimento do poder régio, por 

isso, os judeus representavam uma importante fonte de arrecadação fiscal e em sua maioria 

eram capacitados para atuarem nas atividades concernentes à administração fiscal da coroa 

régia. Esses aspectos contribuíram para que os judeus se tornassem membros “respeitáveis” 

no processo de consolidação do objetivo proposto por D. Dinis.  D. Afonso IV recebeu um 

reino em franca ascensão econômica e com as fronteiras delimitadas e foi objetivo de seu 

reinado dar continuidade à afirmação do poder régio, iniciado por seu avô D. Afonso III 

(1248-1279). Deste modo, o poder financeiro dos judeus não foi tão necessário como no 

tempo do pai. Desta forma, tratou-os com maior severidade, exigindo que cumprissem 

rigorosamente os estatutos e as leis pertinentes a eles, como a obrigatoriedade do uso da 

estrela de Davi, e ainda, a revogação de alguns privilégios concedidos por seus antecessores e 

o aumento considerável dos impostos pagos por eles à coroa portuguesa. Essa atuação 

rigorosa de D. Afonso IV explica-se, pelo contexto conflituoso em que este rei esteve 

envolvido a partir de 1336, somando-se às consequências da Peste Negra em Portugal, 

aspectos que deram a base favorável para que sua legislação e adequasse às sansões do direito 

canônico, numa política diplomática com o pontificado romano por causa das dificuldades 

financeiras enfrentadas pelo reino, especialmente após 1340, o que favoreceu o aumento dos 

impostos aos judeus e também aos cristãos. Em vista disso, a dessemelhança na política 

engendrada pelos monarcas acerca dos judeus ocorreu, dentre outros fatores, por conta dos 

aspectos econômicos, políticos e religiosos de cada reinado. 
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ABSTRACT 

  

 

Our aim, in this research is try to investigate the specificity of Portuguese Legislation 

concerning the Jews granted by the kings D. Dinis (1279-1325) and Afonso IV (1325-1357). 

To do so, we use the structural and conjectural method, supported by analysis of bibliography 

and interpretation of documents regarding our subject, as much as, chronological (1279-1357) 

and spatial (Portugal) delimitation.  We ascertain that when D. Dinis and D. Afonso IV, 

respectively, promulgated laws about the Jews in their respective governments, the rulers 

were motivated by many factors, among them; political, economic, social and religious 

aspects, stressing which the social and political facts cannot be dissociated and must be 

understood in cooperation. When D. Dinis worked to foster the jews, removing from them the 

obligation to display the emblem attached to clothing - the Star of David which differentiated 

them from Christians, as stipulated by Lateral Council (1215) - the king in addition exempted 

the Jews from some taxes. Must be emphasized that the ruler lead his administration in 

function of border reinforcement, economical organization and power improvement of 

royalty, hence, the Jews represented an important source of tax revenues. Most of them were 

able to work in activities concerning the office revenue of Crown. Together, those aspects 

contribute for the Jews become ‘reputable actors’ in consolidation of aims proposed by D. 

Dinis. D. Afonso IV receive a kingdom in swift development and with borders delineated and 

was a goal of his reign to continue the purpose of his grandfather, D. Afonso III (1248-1279) 

namely, give legitimacy to the royal power. Thus, the economical power of Jews was as 

necessary as in his father’s reign. So, treated them with more harshness, demanding the 

fulfillment of statutes and laws as well as the use of Star of David, and also, he revoked the 

advantages granted by his ancestors and increased taxes on the Jews. This strict work of D. 

Afonso IV is the result of a whole of conflicts which this monarch faced after 1336, added the 

consequences of Black Death in Portugal. Aspects and circumstances that led to the 

adaptation of Portuguese law to Canon Right and to a diplomatic policy with Roman Pontiff, 

especially, after 1340 with the increasing of financial difficulties in kingdom. All this together 

led once more to the higher taxes upon Jews and Christians. In sight of this, the difference in 

policy concerning the Jews can be explain, among other factors, by the conjugation of 

economic, political and religious aspects of each reign.  
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RÉSUMÉ 

 
 

Notre objectif dans cette recherche était d'étudier la spécificité de la législation portugaise 

relative aux Juifs, accordée par D. Dinis (1279-1325) et D. Alphonse IV (1325-1357). Pour de 

telle façon, nous avons utilisé la méthode structurelle et conjoncturelle, basée sur une analyse 

bibliographique et l'interprétation des sources documentaires produites entre 1279 et 1357 au 

Portugal. Il a été observé que les lois relatives aux Juifs, promulgué par D. Dinis et D. 

Alphonse IV ont été motivées par plusieurs aspects économiques, politiques, sociaux et 

religieux qui ne se dissocient pas et, par conséquent, devrait être étudiée dans son ensemble. 

D. Dinis a exempté les juifs de l'obligation d'utiliser les insignes attachés aux vêtements 

(étoile de David) qui les différencie des chrétiens, tel comme stipulait le IVe Concile du 

Latran (1215). En outre, il les a dispensés de payer quelques impôts. Il convient de noter que 

ce monarque a guidé son administration par la consolidation des frontières du royaume, par la 

restructuration économique et le renforcement du pouvoir royal. Dans ce sens, les Juifs 

représentaient une source importante de recettes fiscales et la plupart d'entre eux ont été 

formés pour travailler dans les activités liées àl'administration fiscale de la couronne royale 

portugaise. Ces aspects ont contribué aux Juifs de devenir membres "respectable" dans le 

processus de consolidation de l'objectif proposé par D. Dinis. D. Alphonse IV, à son tour, a 

reçu un royaume dans franche ascension économique et avec les frontières bien délimitées. Le 

principal défi de son règne fut de continuer à l'affirmation du pouvoir royal commencé par 

son grand-père D. Alphonse III (1248-1279). De cette façon, le pouvoir financier des juifs n'a 

pas été tant voulu comme dans le temps de son père. Raison par laquelle il les a traités avec 

plus grande sévérité, en exigeant ils que accomplissaient rigoureusement à statuts et lois 

comme l'obligation de l'utilisation de l'étoile de Davi. Il a révoqué, encore, quelques 

privilèges accordés par leurs prédécesseurs et a augmenté les impôts payé par eux à la 

couronne portugaise. Ce travail rigoureux de D. Alphonse IV était liée à des conflits dans 

lesquels ce roi a participé de 1336 et les conséquences de la peste noire au Portugal. La 

situation qui a forcé le rapprochement du royaume à la Curie romaine, le forçant à faire 

respecter les sanctions de droit canonique, une politique diplomatique avec le pontificat 

romain et hostile aux Juifs au Portugal, en raison de difficultés financières rencontrées par le 

royaume, en particulier après 1340 ce qui a favorisé l'augment des impôts aux juifs et autant 

aux chrétiens. De cette façon, la dissimilarité dans la politique engendré pour les rois autour 

des juifs s'a est passé, parmi d'autres facteurs, à cause des aspects économiques, politiques et 

religieuses en chaque royaume. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 Ao redigir uma dissertação de mestrado damos-lhe o nosso estilo próprio de 

escrita. Assim, iniciaremos esse trabalho enunciando os fatores que nos conduziram na 

escolha de nosso tema-objeto: Os judeus nos reinados de D. Dinis e D. Afonso IV: Uma 

análise da legislação portuguesa, nos séculos XIII e XIV.  

O ponto de partida para a escolha do tema foi o desejo de estudarmos os 

marginalizados na Idade Média. Depois de algumas discussões com a orientadora e de um 

levantamento prévio das fontes e da bibliografia sobre o assunto, veio a sugestão de 

trabalharmos algo que atendesse aos nossos interesses de pesquisa e que porventura viesse a 

contribuir para enriquecer a fortuna historiográfica acerca do tema. E assim, decidimos por 

trabalhar um grupo aparentemente marginalizado, para um possível projeto de pesquisa a ser 

desenvolvido na Pós-Graduação em História. Optamos por trabalhar o modo como os judeus 

eram tratados em Portugal, um grupo ora “perseguido”, ora “protegido” pela realeza 

portuguesa e o jogo de interesses que havia nessas relações. E assim, surgiu-nos esse desafio, 

buscando contemplar uma análise da convivência entre judeus e cristãos na legislação 

portuguesa nos reinados de D. Dinis e D. Afonso IV.  

Após a delimitação do assunto e dos recortes temporal e espacial, demos início à 

busca de uma bibliografia especializada, visto que, já tínhamos em mãos as fontes necessárias 

sobre a legislação portuguesa para principiar a pesquisa: Livro das Leis e Posturas
1
 e 

Ordenações Afonsinas
2
. É preciso enfatizar que o tema-objeto da pesquisa contou com nossa 

inserção no projeto de pesquisa: “Portugal Medieval: O cotidiano visto através da legislação 

(1211-1436)”, coordenado pela Profa. Dra. Teresinha Maria Duarte, do Curso de História do 

Campus de Catalão da UFG.  

Metodologicamente decidimos optar pela interpretação das fontes e análise da 

bibliografia. Deste modo, debruçamo-nos sobre o tema a partir da interpretação das fontes 

documentais, aquisição e análise das obras referentes aos judeus em Portugal, algumas delas, 

                                                 
1
 LIVRO DAS LEIS E POSTURAS. Transcrição paleográfica de Maria Teresa C. Rodrigues. Lisboa: Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa, 1971.
 

2
 ORDENAÇÕES AFONSINAS. Lisboa: Fundação  Calouste Gulbenkian, 1984. Livro 1-2.  
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raras, como a de Joaquim Mendes dos Remédios, Os judeus em Portugal, publicada em 1895, 

trabalho de referência para compreensão do tema, considerada a primeira obra de investigação 

científica escrita sobre os judeus em Portugal.  

A princípio, pretendíamos analisar a convivência entre judeus e cristãos em 

Portugal durante os reinados de D. Dinis e D. Afonso IV, vislumbrando o cotidiano entre 

esses dois grupos culturais, entretanto, por meio duma observação mais detalhada das fontes 

documentais, verificamos a dificuldade de perceber como se davam essas relações cotidianas 

entre os judeus e os cristãos, pois a documentação, por ter sido elaborada pela elite dominante 

e embora retrate parcialmente nuanças do cotidiano, não nos mostrava como grande parte dos 

judeus lidava com as diferenças culturais e religiosas estabelecidas a partir do contato com os 

cristãos. O que nos chamou a atenção na lide com as fontes foi o conjunto de objetivos da 

coroa, próprios do contexto histórico ao qual nos remetemos, pois o rei necessitava aumentar 

a autonomia política de seu reino – o que se apresenta nitidamente em D. Dinis e D. Afonso 

IV –, e por isso necessitava  legislar sobre os problemas que aí existiam.  

Esse cotejamento das fontes e a análise da bibliografia pertinente possibilitou-nos 

a percepção de novos caminhos para a compreensão do papel exercido pelos judeus na 

sociedade e de como os monarcas lidavam com os judeus, o que nos pareceu algo muito 

distinto do quadro de “perseguição” apontado pela historiografia produzida sobre este grupo. 

A descoberta causou-nos inquietação. Daí, surgiu o questionamento central de nosso 

trababalho: o que teria levado os dois monarcas destacados como objeto de estudo a 

diferenciar, no campo jurídico e legislativo o tratamento destinado aos judeus? A partir daí, a 

pesquisa ganhou novo rumo: a nececessidade de compreender, mesmo que parcialmente, os 

motivos que levaram D. Dinis (1279-1325) e D. Afonso IV (1325-1357) a divergirem no trato 

dispensado aos judeus. 

Enquanto D. Dinis buscou “proteger” os judeus durante seu governo, pois eram, 

“[...] os principais agentes da centralização administrativa e financeira da monarquia 

portuguesa [...]” (Wilke, 2009, p. 31), D. Afonso IV tratou-os com maior aspereza, exigindo-

lhes que cumprissem rigorosamente os estatutos e as leis que a eles diziam respeito, além de 

revogar alguns dos privilégios concedidos por D. Dinis. Apesar de essas leis terem como 

intuito a submissão e a coerção aos judeus, averiguamos que eram aplicadas de acordo com o 

interesse de cada monarca português.  

Por esse motivo, na história portuguesa notamos inúmeras performances políticas 

da parte da realeza relativas a esse grupo, e a legitimação do poder monárquico ocorre por 

meio da subordinação dos súditos, alcançada pelo atendimento das expectativas da sociedade 
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e pelas próprias características do poder, que nesse processo de legitimação política se da pela 

necessidade da manifestação espetacular (Balandier, 1982, p.7-8). 

 A história dos judeus em Portugal mudou drasticamente a partir do reinado de D. 

Manuel I (1495-1521), que outorgou em 1496 o edito de expulsão dos judeus que não se 

submetessem à conversão a fé cristã. No período anterior à expulsão, nos certifimos de que 

houve muitas oscilações em relação ao tratamento dispensado pela monarquia a esse grupo, 

visto que os governantes tratavam-nos conforme os seus interesses políticos, religiosos e 

econômicos.  

Notamos que a imposição de normas de conduta para esse grupo, na prática, nem 

sempre era eficaz. Observamos que os monarcas logo se convenceram das impossibilidades 

dos judeus seguirem rigorosamente as leis estabelecidas para eles e como salienta Elias 

Lipiner, “[...] atenuaram generosamente o rigor das leis [...].” (Lipiner, 1982, p. 17). 

Trabalhamos com a hipótese de que o tratamento dispensado aos judeus por D. 

Dinis e D. Afonso IV transcende – para além de outros aspectos políticos, sociais e culturais –

uma estratégia de afirmação e consolidação do poder régio, válida mediante a reflexão que ora 

traçamos sobre a conjuntura política e social de cada período. Assim, buscamos evidenciar a 

estrutura do reino no momento da entronização de ambos os reis e o desenvolvimento político 

administrativo de cada governo, para compreender melhor a relação dos ditos monarcas com 

os judeus. No caso de D. Dinis, ao conceder-lhes amplos privilégios e fazer ouvidos moucos 

às proposições do clero, ou no caso de D. Afonso IV, cujos emaranhados sociais à época 

conduziram-no a medidas mais severas, agindo em conformidade com os estatutos jurídicos e 

religiosos destinados aos judeus.  

A distinção na forma de tratar esse grupo, ora “perseguido”, ora “protegido”, 

permitiu-nos compreender como as leis interferiam no convívio entre judeus e cristãos, de 

forma a prejudicar ou privilegiar os primeiros, no período que abrange os reinados de D. Dinis 

(1279-1325) e de D. Afonso IV (1325-1357). Atentamo-nos ainda, para a posição da Igreja 

em relação aos judeus, não raro, acusando-os de exclusivismo e proselitismo. A separação e o 

proselitismo foram duas características básicas responsáveis por contendas entre judeus e 

cristãos.  

Os judeus foram, desde a antiguidade, responsabilizados pela morte de Cristo e 

“perseguidos” pelos cristãos ao longo dos séculos, consolidando o anti-judaísmo no medievo. 

A aproximação da Igreja com o império romano desde o século IV, especialmente, a partir do 

I Concílio de Nicéia de 325, conclamado pelo imperador Constantino (306-337). Como frutos 

desse concílio houve a liberação do culto cristão e restrições aos judeus nas leis imperiais. Os 



17 

 

 

primeiros códigos de leis de Teodósio (379-395) e depois de Justiniano I (527-565) 

determinavam que esse grupo devesse ser excluído de todas as funções políticas e militares, 

passando à proibição de se casar com cristãos ou de possuírem escravos cristãos. Justiniano I, 

sucessor de Justino I (518-527), proibiu-os de fazer testamentos ou de receber heranças, 

testemunhar em tribunais ou produzir atos legais (Richards, 1993, p. 96).  

As perseguições aos judeus muitas vezes se justificavam pela condição de 

estrangeiros e por partilharem hábitos culturais e religiosos dessemelhantes aos dos cristãos. 

A proteção manifestada por parte dos soberanos pode ser compreendida pelo fato de os judeus 

terem se tornado um grupo de grande relevância na estruturação econômica e social de 

Portugal, pois em muitos reinados, eles exerceram cargos na administração do tesouro 

régio.Foram médicos dos reis e sobressaíam-se nas atividades comerciais.  

Embora houvesse nesse grupo, pobres e iletrados, a sua maioria representava uma 

elite econômica e cultural. Apesar de apresentarem diferenciações culturais e praticarem outra 

fé, a Igreja precisava tolerá-los, pois era dever dos cristãos buscar mais adeptos à ortodoxia 

cristã, assim se procurava converter os judeus. Entretanto, não podemos nos esquecer de que 

nesse processo de “tolerância” religiosa a conversão desse povo era essencial para a 

escatologia cristã (Feldmann, 2007, p.23), e de que seu fundamento provinha das 

admoestações de Agostinho, que defendia que os judeus acabariam por aceitar Cristo e que o 

ato de arrependerem-se e converterem-se seria o início de um novo tempo para a humanidade. 

A História dos judeus teve início na antiguidade e é ainda remanescente, visto que 

outros povos desapareceram, por isso os judeus foram considerados um dos povos 

possuidores da mémória mais antiga do Ocidente (Nora, 1981, p. 09). 

O nosso estudo se insere na linha de pesquisa: História, Memória e Imaginários 

Sociais. Assim, temos o fito de problematizar a elaboração da história como forma de 

conhecimento, ao estudar a formação, a difusão e a apropriação de repertórios de imagens e 

discursos que foram criados acerca da imagem dos judeus, bem como as relações de poder 

estabelecidas entre o poder eclesiástico, o poder régio e os judeus na história política 

medieval. Observamos, ainda, que os suportes dessas imagens e discursos encontravam-se nas 

linguagens escrita e simbólica, que definiam as relações de poder neste período.  

A pesquisa pretende tratar dos significados políticos, jurídicos, culturais e 

religiosos presentes nas relações entre judeus e cristãos observados a partir da legislação, para 

identificar as diferenças nas ações políticas para com os judeus nos reinados de D. Dinis e D. 

Afonso IV. A análise da obra legislativa produzida no período dar-se-á sob dois ângulos: de 

um lado, como processos reprodutores de políticas dominantes no reino português; e de outro, 
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como resposta às queixas dos cristãos e dos judeus, que se manifestavam constantemente 

insatisfeitos quanto à dinâmica de tais medidas. Trata-se, portanto, da identificação dos 

mecanismos de poder presentes nos espaços das relações cotidianas entre os judeus e os 

cristãos, das práticas religiosas, políticas e filosóficas vinculadas ao poder do soberano. 

O nosso estudo torna-se relevante pelo fato de os judeus fazerem parte da história 

dos excluídos ou marginalizados: povo que possui uma história de mais de 4.000 anos e parte 

dela está relatada nos livros do Antigo Testamento. No decorrer desse processo os hebreus 

sofreram inúmeras perseguições, e foram obrigados a migrar por várias localidades. 

Tornaram-se um povo sem solo, e sem pátria na antiguidade. Não podemos esquecer que 

durante a instauração do Tribunal do Santo Ofício em Espanha (1478) e em Portugal (1536), 

vários cristãos-novos ou conversos emigraram, fugiram da Inquisição ou foram degredados 

para o Brasil espalhando-se para várias regiões como Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio de 

Janeiro e Pernambuco, dentre outras. (Novinsky, 2001). O que demonstra ainda mais a 

necessidade de compreendermos uma parcela da história portuguesa com relação aos judeus. 

Embora, este não seja o foco de nossa pesquisa, há muito a se pesquisar sobre esse assunto. 

A crise dos paradigmas, que trouxe à tona conceitos como memória, identidade e 

imaginário ganharam força nas ciências humanas, de acordo com Pesavento (1995, p. 9-10). 

Deste modo, buscamos no imaginário social do medievo português, relatado na historiografia 

judaica e portuguesa, bem como nas fontes documentais, indícios que nos conduzam a 

repensar as relações de poder estabelecidas a esse tempo entre os judeus e  os referidos 

monarcas e as influências dogmáticas da Igreja.  

Buscamos, ainda, fazer uma retomada da História e da memória desse grupo 

social – os judeus – no medievo português dos séculos XIII e XIV, com o fito de interpretar 

as medidas jurídico-políticas adotadas pela monarquia no sentido de minimizar as querelas 

entre os dois grupos sociais em questão, com a intenção de perceber a formação, difusão e a 

apropriação das diversas formas de representação do poder contidos nesse cenário. Pois, como 

afirma Baczko (1985), o historiador, dentre outras categorias de pesquisadores, descobriu as 

múltiplas e complexas funções que competem ao imaginário na vida coletiva e em especial no 

exercício do poder.  



19 

 

 

Em se tratando das fontes documentais que tomamos por base em nossos estudos, 

acrescentamos, ainda, as Chronicas Del Rey D. Dinis,
3
 de D. Afonso IV, 

4
 e a Monarquia 

Lusitana 
5
.  

Achamos por bem fazer algumas considerações acerca de nossas fontes 

documentais para apresentá-las convenientemente ao leitor não familiarizado com elas: o 

Livro das Leis e Posturas consiste em compilações de leis e do direito consuetudinário 

municipal, alteradas e reformuladas pela Coroa. Teve uma trajetória problemática, conforme 

afirmaram historiadores como João Pedro Ribeiro e Alexandre Herculano, ainda no prefácio 

do Livro das Leis e Posturas. Esse documento oficial do reino foi encontrado nos porões da 

Torre do Tombo, em 1633, e arquivado pelo escrivão da época, Jorge da Cunha, no arquivo 

real, onde desempenhava a função de guarda-mor. O próprio escrivão testemunhou o fato, 

registrando-o numa nota em um guarda-volume da Torre do Tombo:  

 
Este livro que tem cousas muj importantes de Leis antigas que os Reis 

fizerão, o qual Livro achej eu Jorge da Cunha escriuão deste Archiuo Real, 

que ora siruo de Goarda mor dele; Lá em baixo entre o Lixo (grifo nosso), e 

huas capas velhas sem miolo, e o pus na casa da coroa em o segundo 

Almario ao longo do chão entrando por Ella a mão direita; E delle se 

aproveitou o chronista mor frei Antonio Brandão que eu lho enculquei; e 

mostrei; em Lisboa a doze de Agosto seiscentos e trinta e três. (Livro das 

Leis e Posturas, 1971, p. 5-6). 

 

Apesar de apresentar uma trajetória singular, que será discutida mais 

detalhadamente no terceiro capítulo, esse códice surgiu da necessidade de sistematizar um 

código de legislação lusitano. Alguns autores apontam que o Livro das Leis e Posturas se 

tratou de uma preparação para a compilação das Ordenações Afonsinas, trabalho mais 

complexo apresentado em cinco volumes. De acordo com Ribeiro, não houve preocupação 

quanto à sistematização da obra, pelo fato de seus escritores haverem juntado leis anteriores 

em um só corpus legislativo, retiradas dos registros dos concelhos. Provavelmente, este tenha 

sido o motivo pelo qual se encontram neste códice leis repetidas, incompletas, truncadas, sem 

datação, e ainda algumas com delimitação de tempo incorreta (Ribeiro, 1867, p. 29). Ressalte-

se também que o documento não segue nenhuma norma ortográfica, pois apresenta uma 

mesma palavra com diversas grafias.  

                                                 
3
 PINA, Rui de. Chronica do muito alto e muito esclarecido príncipe Dom Dinis, sexto Rey de Portugal. Lisboa 

Occidental: Lixboa: Officina Ferreyriana, 1729.  
4
 PINA, Rui de. Chronica Del Rey Dom Afonso deste nome o quarto e dos reys de Portugal o VII continuada a 

del Rey D. Dinis seu Padre. Lisboa: Paulo Craesbeeck, 1653. 
5
 BRANDÃO, Fr. Francisco OC. Monarquia Lusitana. Portugal: Ed. Imprensa Nacional Casa da Moeda, 

1980/2008, vol. 5, 6; JESUS, Fr. Rafael. Monarquia Lusitana. Portugal: Ed. Imprensa Nacional Casa da Moeda, 

1985/2009, vol. 7. 
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As Ordenações Afonsinas estão dispostas em cinco livros, contudo, nossa 

pesquisa utiliza-se especificamente do livro segundo que versa sobre as disposições 

legislativas régias acerca dos judeus. Este corpus caracteriza-se pela “[...] compendiação das 

disposições legislativas e regulamentares dos primeiros três séculos da História de Portugal 

restabelecidas, ampliadas e consolidadas” (Lipiner,1982, p. 15). Elias Lipiner aponta a 

necessidade de se buscar a compreensão dos vocábulos empregados na formulação dessas 

“normas jurídicas”, considerados isoladamente ou em conexão com outros do mesmo texto. 

Segundo ele, devemos, à medida do possível, nos transportar ao lugar e à época em que o 

legislador implementou tais “normas”. Entretanto, concebemos que o historiador deve ter a 

acuidade na atribuição do sentido que era atribuido à lei pelo legislador da época, e não levar 

em conta somente os registros estabelecidos em dicionários modernos, diante da marcha 

evolutiva do vocábulo. Cabe ao pesquisador aproximar o significado e o alcance linguístico 

do texto aos fatos sociais concretos, por se tratar de prescrições jurídicas formuladas em um 

período longínquo e que não são mais vigentes (Lipiner, 1982, p.16).  

Para interpretar a norma jurídica formulada nas Ordenações Afonsinas e 

aproximá-las dos fatos sociais concretos a ela vinculados, faz-se necessário, levar em 

consideração que a norma jurídica provinha de Deus e que o rei era Seu intermediário na 

terra. Como afirmam os compiladores das Ordenações Afonsinas na introdução ao Livro I: 

“[...] toda lei é uma invenção e dom de Deus, de cuja mão o rei tem regimento”. Acrescenta-

se ainda, no Livro II, Título XXIV, que dessa mesma fonte emana a faculdade do monarca de 

exigir do povo “[...] os direitos reais e rendas deles”. Admitindo-se no Título I do Livro V que 

a justiça é “[...] cousa celestial, enviada por Deus dos seus altos céus aos reis e príncipes em 

este mundo”.  

Os monarcas, portanto, formulavam as leis/normas jurídicas e exigiam os tributos 

na qualidade de prepostos de Deus na terra. Lipiner assevera que “[...] as Ordenações não 

devem ser consideradas normas jurídicas rígidas além e aquém das quais inexiste a 

variabilidade” (Lipiner, 1982, p. 17). Embora, houvesse uma necessidade de justificar 

teologicamente esse códice, como ocorre logo na introdução do Livro I. Os reis, como 

prepostos de Deus, julgavam-se com arbítrio para modificá-las quando e em favor de quem 

lhes conviessem, geralmente por intermédio do prestígio de que gozavam na Corte.  

Nos Títulos que se seguem nas Ordenações Afonsinas, além dos austeros 

dispositivos jurídicos, encontramos registros da História dos judeus na Idade Média 

portuguesa que “lutaram” contra várias restrições à liberdade. Indício de que, naquela época, 

os judeus eram indesejáveis pela cristandade, mas necessários à estruturação do reino e 
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indispensáveis aos monarcas. As Ordenações constituem-se ainda, numa compilação que 

reflete o pensamento político e religioso que impulsionou as relações entre judeus e cristãos. 

As disposições estabelecidas neste documento mostram vários aspectos da vida judaica 

naquele reino. 

A outra fonte documental aqui analisada (as crônicas) foi atribuída a Rui de Pina, 

cronista, funcionário régio e diplomata português, nascido na Guarda, em 1440, e falecido em 

1552. Foi nomeado cronista-mor do reino português, guarda-mor da Torre do Tombo e da 

livraria régia por D. Manuel, em 1497. Exerceu a atividade de historiógrafo desde, pelo 

menos, 1490 – data em que D. João II (1481-1495) lhe atribuiu à escrita de seus feitos e do 

reino. Escreveu as crônicas de diversos reis, dentre os quais D. Sancho I (1185-1211), D. 

Afonso II (1211-1223), D. Sancho II (1223-1248), D. Afonso III (1245-1279), D. Dinis, D. 

Afonso IV, D. Duarte (1433-1438), D. Afonso V (1448-1481) e D. João II, em caráter 

laudatório. As crônicas de D. Sancho I até D. Dinis foram editadas em Lisboa entre 1727 e 

1729, por Miguel Lopes Ferreira. As crônicas de D. Duarte, D. Afonso V e D. João II foram 

editadas entre 1790 e 1792 nos Inéditos de História Portuguesa da Academia de Ciências, 

com edição prefaciada e organizada por Correia da Serra.  

Já a Crônica de D. Afonso IV, foi impressa em 1653, em Lisboa, por Paulo 

Craesbeck, de acordo com os manuscritos organizados por Pedro de Mariz, escrivão da Torre 

do Tombo. De todas as polêmicas que envolvem a extensa obra cronística de Rui de Pina, 

destaca-se a de que o autor omitiu-se quanto ao seu percurso na apuração da verdade, 

trazendo-nos somente alguns indícios dos processos de ordenação e das fontes utilizadas por 

ele (França, 2006, p. 128-130). 

A Monarquia Lusitana, outra fonte da qual nos utilizamos compõe-se de oito 

volumes, mas nosso estudo abordará apenas os volumes V e VI, referentes a D. Dinis e sua 

trajetória enquanto rei de Portugal, e o volume VII que aborda a temática referente a D. 

Afonso IV. Os volumes V e VI foram escritos ainda no século XVI, por Frei Francisco 

Brandão. Nestes, o autor faz uma análise cronológica da preparação de D. Dinis no momento 

de sua entronização, além de apontamentos sobre a política régia desempenhada por ele 

durante todo o período de seu reinado em Portugal.  

O Livro VII foi escrito pelo também Cronista-mor do reino português e Frei da 

Ordem de São Bento, Rafael de Jesus, o qual tece a História da vida e das realizações de D. 

Afonso IV, através de uma sequência cronológica dos fatos. 

A partir da análise dos documentos que se referem aos séculos XIII e XIV 

buscaremos informações a respeito das medidas jurídico-políticas adotadas por esses 
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soberanos na tentativa de apaziguar as relações turbulentas entre judeus e cristãos no reino de 

Portugal. Observamos que o poder eclesiástico teve grande influência nas leis régias dispostas 

por estes monarcas, visto que as disposições canônicas, desde os primeiros concílios, trataram 

das questões que envolviam a relação entre judeus e cristãos no Ocidente.  

Cientes de que os fatos sócio-políticos, econômicos, culturais e religiosos 

compõem o contexto histórico e social, reconhecemos que o estudo de qualquer um desses 

aspectos requer um conhecimento pelo menos restrito do contexto e da sociedade estudada. 

Por isso, vimos a necessidade de examinar uma parcela da sociedade medieval portuguesa, do 

final do século XIII até o início da segunda metade do século XIV.  

Para a apresentação dos resultados, o trabalho foi dividido em três capítulos. No 

primeiro tratamos de questões políticas, sociais, econômicas e culturais, das relações de poder 

entre a Coroa e o Papado, permeadas pelo pensamento político e religioso no sentido de 

vislumbrar os principais aspectos políticos dessa conjuntura, evidenciando a diferenciação do 

tratamento dado aos judeus nos reinados de D. Dinis e D. Afonso IV. Neste capítulo, 

procuramos responder alguns questionamentos que nos inquietaram ao longo desta pesquisa: 

Que motivos levaram os monarcas portugueses em estudo a optarem por políticas distintas no 

trato para com os judeus? Quais as pretensões da Coroa Portuguesa durante o reinado de D. 

Dinis ao usar medidas “protecionistas” para com os judeus? O que motivou D. Afonso IV a 

seguir determinadas imposições do clero avinhonense acerca dos judeus? Como as medidas 

régias para com os judeus influenciaram a vida política, econômica e religiosa do reino? 

No segundo capítulo, localizamos o espaço social ocupado pelos judeus, em 

Portugal durante os governos de D. Dinis e de D. Afonso IV, com o escopo de saber como 

esse grupo consquistou a imagem de intelectuais e se sobressaiu nas atividades econômicas 

em Portugal, fato que incomodava a sociedade cristã. Para a compreensão desse processo, 

retomaremos as imposições criadas nos Concílios, com o objetivo evidente de restringir-lhes a 

convivência com os cristãos e como esse estado de coisas influenciou a elaboração e 

(re)elaboração das leis régias do período.  

O terceiro capítulo tem como propósito a análise das legislações promulgadas 

acerca dos judeus visa compreender como estas foram elaboradas ou reelaboradas a partir das 

necessidades de cada época, da convivência entre judeus e cristãos e de como repercutiram na 

vida e sobrevivência dos judeus, em Portugal. Inferir se a legislação sancionava regras para 

uma melhor convivência entre judeus e cristãos, ou se procurava apenas afirmar significados 

políticos, jurídicos, culturais e religiosos destes nas relações com aqueles.  
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Trataremos, portanto, do princípio da divergência cultural e religiosa, a partir da 

aproximação entre judeus e cristãos, causa de inúmeras discórdias entre a coroa e o papado. 

Isto se dá com o fito de responder às questões que julgamos significativas no processo 

legislativo criado pelos monarcas acerca dos judeus: Como se dava a relação da Igreja com os 

judeus e qual a influência do poder papal nas leis criadas pelos referidos reis? 

Nesse sentido, pretendeu-se percorrer o caminho histórico, através do estudo e 

análise das fontes e da bibliografia específica sobre o assunto, objetivando-se conhecê-las e 

interpretá-las de acordo com as demandas da pesquisa. Ansiou-se, ainda, por compreender em 

que medida a legislação contribuiu para apaziguar as querelas nas relações entre os judeus e 

os cristãos e se a sua criação colaborou para uma política de aceitação social dos judeus em 

Portugal, sendo elas estabelecidas por interesses políticos ou como uma estratégia de 

afirmação de poder.  

Os limites desta pesquisa não se distanciaram dos demais trabalhos de 

investigação histórica sobre o medievo, uma vez que os personagens estudados fazem parte 

do passado, assim, só nos foi permitida nessa caminhada, a busca da História e memória 

elaborada por historiadores, cronistas, filósofos, antropólogos, sociólogos, dentre outros 

profissionais que se dedicaram à pesquisa e à escrita acerca de nosso objeto de estudo. E foi 

por meio do cotejamento das fontes e do estudo da bibliografia e das constantes indagações 

que chegamos ao resultado prévio do conteúdo que compõe as páginas que se seguem.  
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CAPÍTULO I 

 

OS REINADOS DE D. DINIS E D. AFONSO IV 

 

[...] os soberanos procuram por todos os meios 

controlar a política em todo o país, exercer a 

autoridade mesmo em nível local, tomar posse da 

administração da justiça, aumentar o patrimônio 

régio, multiplicar os seus rendimentos, criar uma 

legislação e aplicá-la (Mattoso, 1994, p. 278). 

 

O objetivo principal deste primeiro capítulo será abordar os aspectos econômico, 

social e religioso nos reinados de D. Dinis (1279-1325) e de D. Afonso IV (1325-1357), no 

intuito de identificar a ação administrativa e política dos monarcas pesquisados para melhor 

compreender como e qual a influência do contexto social e histórico na ordenação régia 

adotada por eles. A necessidade de delinear os aspectos socioeconômicos e político-

administrativos de cada reinado surgiu da leitura e do cotejamento das fontes legislativas da 

monarquia portuguesa: Livro das Leis e Posturas e Ordenações Afonsinas.   

A leitura mais detalhada destas fontes documentais nos levou a observar a 

divergência entre os monarcas D. Dinis (1279-1325) e D. Afonso IV (1325-1357) quanto à 

forma de tratamento dispensado aos judeus. Na expectativa de compreender quais motivos 

levaram ambos os reis a tratarem os judeus distintamente durante seus respectivos reinados, 

procuramos elucidar os papéis social, cultural e político desempenhado pelos monarcas 

pesquisados, investigando as influências destes aspectos na distinção desse tratamento: 

enquanto o primeiro buscou garantir alguns direitos aos judeus, transgredindo as normas 

ditadas por cânones em concílios (Direito Canônico), o segundo manteve um posicionamento 

voltado ao cumprimento das leis e restrições estabelecidas pelo poder eclesiástico, durante os 

vários concílios realizados pela Igreja. A esse respeito podemos apontar a citação de Frei 

Brandão no Livro VI da Monarquia lusitana, extraída da Concordata, composta por 40 

artigos, ao monarca D. Dinis de infringir o direito canônico: 

 
[...] em que propunhão favores que El Rey permitia aos Judeus contra 

direito, e elle mostrou não ser verdade, se dizia que os deixava trazer topetes 

como os Christãos; isto só podia offender quando fosse introdusida esta 

forma, e enfeite do cabelo para sinal, e differença entre Christãos, Judeus, e 

Mouros, que Cânones mandão trazer sinal, sem apontar qual seja, ficando ao 

arbítrio dos Princepes o apontalo. Vendo que os Ecclesiasticos davão por 

culpa a permissão de topetes aos Judeus, podera entenderse estar limitada a 

prohibição desta estimada representação de enfeite, e adorno aos Judeus, 
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para os diferençarem no gesto, e aspecto dos Christãos. (Brandão [1672], 

2008, p. 142, art. 9, vol. VI). 

 

A acusação pressupõe que D. Dinis permitiu aos judeus o uso de adereços e 

enfeites no cabelo. Ainda recorrendo a Frei Brandão, podemos constatar que D. Afonso IV 

procedeu de forma contrária nas questões que envolviam os judeus em seu reinado: 

 
[...] deixo averiguado que El Rey D. Afonso IV foi o primeiro que mandou 

que os Judeus trouxessem sinaes, e devisas para ser conhecidos. Bem pode 

ser que este Rey fosse o primeiro que lhes introdusio sinaes, e devisas nos 

vestidos, e que o sinal em tempo Del Rey seu pay fosse o trazer o cabelo 

cortado sem topete de que os Christãos usavão (Brandão [1672], 2008, p. 

142, vol. VI). 

 

Os apontamentos do Frei Brandão confirmam que houve a divergência entre D. 

Dinis e D. Afonso IV acerca do trato para com os judeus. Destacamos que não foi por acaso 

que D. Dinis e D. Afonso IV agiram de modo diferenciado ao promulgarem as leis que 

envolviam os judeus em seus reinados, mas asseguramos que esses monarcas foram 

influenciados por fatores econômicos e sociais pertinentes a cada reinado.  

A legislação, de qualquer época, visa disciplinar e atacar incidências e ocorrências 

que tumultuam a organização e a paz de uma sociedade. Deste modo, criam-se leis para 

amenizar os conflitos e organizar a vida coletiva. Nesse sentido, os procedimentos legislativos 

adotados pelos monarcas em epígrafe incidiram sobre ocorrências que perturbavam o bom 

andamento das práticas sociais no reino português do período em estudo. Na leitura 

aprofundada das fontes, percebemos que D. Dinis outorgou 13 leis, que se referem aos judeus, 

cujos temas incidem sobre: proibição da alienação ou penhora de bens que garantissem os 

empréstimos contraídos com judeus (1279); determinações sobre o testemunho de cristão 

contra judeu (1294); coibição de julgamento das dívidas antes de seu vencimento e o modo 

como estas seriam pagas aos judeus (1314); proibição aos judeus de promoverem a venda de 

bens de seus devedores, sob a alegação de possuírem cartas régias que consentissem tal 

atitude (1314); regulamentação da situação dos judeus ou mouros convertidos ao cristianismo 

(s/d); deliberação do cumprimento dos contratos celebrados entre cristãos e judeus, impondo 

que os tabeliães registrassem-nos em seus livros, um a um (1314); estabelecimento de que, em 

Santarém, houvesse um alvazil (juiz civil) e um tabelião para que os judeus pudessem 

registrar seus contratos conforme a lei de obrigatoriedade dessa formalidade (1315); 

afirmação da necessidade de os tabeliães registrarem todos os contratos realizados por judeus, 

em livro de notas em separado (1319); determinação de que judeus só poderiam demandar por 

dívidas, no prazo de 20 anos, a partir da data em que foi acordado o débito (1321); prescrição 
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da invalidade de dívidas de cristãos a judeus, após decorrência de 20 anos sobre a data do 

contrato (1321); regulamentação do testemunho de cristão contra judeu, revogação da lei 

anterior na qual se estatuía que o testemunho só fosse válido se corroborado por judeus 

(1321); determinação de que mouros e judeus não advogassem em pleito de cristãos, nem os 

tabeliães fossem procuradores com procuração que eles próprios tivessem exarado (s/d). Tais 

leis retratam que houve uma preocupação por parte de D. Dinis em atender às queixas dos 

cristãos, embora também tenha dado ouvido às reclamações dos judeus, leis que abordaremos 

com maior vigor no capítulo terceiro.  

D. Afonso IV foi responsável pela criação de 13 leis que se referiam aos judeus. 

Foram: impedimento de que um judeu fosse procurador e que seu testemunho só fosse válido 

se comprovado por algum cristão (1325); restrição quanto às malícias e abusos nos contratos 

de judeus com cristãos (1331); determinação quanto aos testemunhos de cristãos contra 

judeus (1331); imposições acerca de procuradores judeus e mouros (1331); regulamentação de 

empréstimo de judeu a cristão (1331); imposição quanto às compras de cartas de dívidas 

realizadas por judeus (1331); proibição de que judeus, mouros ou quaisquer estrangeiros 

recebessem dívidas de cristãos por meio de bens de raiz provenientes de herança (1331); 

proibição de contratos usurários realizados por cristãos, judeus ou mouros (1331); proibição 

da prática da usura, e elevação dos juros maior que o valor contraído em empréstimos de 

judeus a cristãos (1340); proibição, quanto ao pagamento de dívidas de cristãos aos judeus, 

utilizando animais e /ou armas e que fossem registradas as formas de pagamento realizadas 

pelos cristãos aos judeus (1340); imposições sobre a demanda de dívidas de cristãos aos 

judeus, posterior ao período de 20 anos (1341); coibição a judeus, mouros ou quaisquer outros 

estrangeiros de obter altos lucros na comercialização de bens (1341), regularização da 

querelas entre judeus e cristãos que tratassem das vendas dos bens dos devedores por parte 

dos judeus (1352). Observa-se que as leis descritas buscavam atacar a alta incidência das 

questões processuais e denotavam a crescente preocupação do monarca em enquadrar o 

direito consuetudinário (ou costumeiro) no âmbito da coroa e em efetivar o poder real, 

buscando melhorar a convivência entre os cristãos, os judeus e os mouros. 

Visamos estudar não só as relações de poder estabelecidas nos reinados de D. 

Dinis e D. Afonso IV, mas também as diversas formas de construção e expressão do 

imaginário social, contidas na legislação do período, analisando as permanências e 

continuidades de leis relativas aos judeus. Todavia, só nos aprofundaremos nesta questão no 

terceiro capítulo desta dissertação. Partiremos, portanto, da análise das fontes e da bibliografia 

específica acerca da política governamental dos referidos monarcas, buscando apreender o 
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contexto político no qual estes reis estiveram inseridos e qual a influência deste contexto na 

criação das leis por eles elaboradas.  

Referindo-nos ao âmbito do poder político, notamos que cabia ao monarca 

defender o reino. Nesse sentido, Rita Costa Gomes afirma que:  

 

[...] entre os atributos do rei medieval que parecem mais estranhos às 

modernas nações de clara autonomia do poder político face à esfera 

religiosa, está a sua capacidade de proteção em situações de conflito ou de 

perturbação da paz pública. (Gomes, 1995, p. 195).  

 

No medievo, a vida girava em torno dessa busca pela eternidade que apresentava 

dois extremos: o céu e o inferno. Portanto, cabia aos monarcas zelar pela paz do reino, bem 

como cuidar dos fiéis de Cristo. 

Em conformidade com o nosso objeto de estudo, podemos observar diferenças de 

diversos matizes, se compararmos os motivos que conduziram esses reis a atuar de forma 

divergente em tão curto espaço de tempo, principalmente se levarmos em conta o modo como 

cada monarca tratou da presença judaica em Portugal. 

A política de afirmação do poder régio fomentada durante o reinado de D. Afonso 

III foi continuada por D. Dinis, e ainda, acentuada por Dom Afonso IV. Este último, de forma 

mais concisa, pôde dispensar esforços em busca desta autoridade logo que assumiu a coroa e, 

posteriormente, ao se instituir como cabeça, alma e coração
6
 do reino português. Usando esta 

metáfora para mostrar que o centro do poder político, econômico e jurídico estava contido na 

figura do monarca.  

Reconhecido como um dos melhores administradores do reino português, D. Dinis 

foi homenageado por diversas celebrações realizadas em Portugal no ano de 2011, quando se 

comemoraram os 750 anos do nascimento do monarca. Dentre as homenagens, citamos o 

Congresso Internacional Dom Dinis 750 anos, organizado pela Sociedade de Geografia de 

Lisboa, e o seminário O Tempo de D. Dinis: 750º Aniversário do seu Nascimento, realizado 

pela Universidade de Coimbra, o que demonstra o grande apreço que conferem à figura deste 

monarca. Essas festividades mostram o quanto D. Dinis é querido entre os portugueses, dando 

ainda maior destaque às suas ações político administrativas.  

 

                                                 
6  
O rei “foy chamado alma E coraçom de seu pobbo Ca assy como a alma jaz no coraçom do homem E per ella 

ujue o corpo E se mantem assy elRey jaz E deve jazer de rrazom E direita justiça[...] E como o coraçom He huum E 

per ell Recebem todollos menbros unidade pêra seer huum corpo E bem assy todollos do regno pero sejam mujtos 

porque elRey He huum[...] E em elljaz deuem ser huus com ell dessy porque he cabeça do seu  Regno” (Homem, 

1999, p. 393, citação literal das Ordenações de D. Duarte, 1988, p. 310). 
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1.1 D. Dinis: o sexto rei português 

 

Filho de D. Afonso III (1247-1279) e da infanta Beatriz de Castela e Gusmão, 

rainha de Portugal (1253-1303), D. Dinis era neto de Afonso X (1252-1284), o “Sábio”, de 

Castela. Foi aclamado rei aos 18 anos de idade, em Lisboa, após a morte de seu pai, e 

administrou o reino de Portugal por 46 anos.  

Ao nos referirmos a esse monarca, duas questões nos inquietaram: qual o lugar 

social de D. Dinis?  O que fez por seu reino? Diante de tantas dúvidas, resta-nos a certeza de 

que historiadores e cronistas fizeram desse monarca um rei competente e bom administrador. 

A esse respeito, podemos ressaltar que sua diplomacia ao lidar com as questões políticas, 

sociais e religiosas em seu governo possibilitou-lhe destaque entre os demais governantes de 

seu reino. Alcunhado por Duarte Nunes de Leão
7
 como “Pai-da-Pátria portuguesa”, sua 

atividade governamental foi pautada em diversos feitos. Entre os principais, destaca-se a 

iniciação do processo que posteriormente desencadearia numa certa identificação nacional
8
 

portuguesa. Apesar de ainda não ser possível falar em Estado, como o compreendemos hoje, 

naquele momento já havia o início da formação de uma organização política centralizada. De 

acordo com Paulo Alexandre Loução, a D. Dinis se deve, em grande parte, o alvor da 

consciência portuguesa como Estado e Nação.  

Mattoso, na obra A identidade nacional, defende a existência de um processo de 

identificação próprio de Portugal, materializado no que ele chama de três operações: a 

                                                 
7
 Foi jurista, linguista e historiador português, de origem judaica. Nascido em Évora por volta de 1530, morreu 

em Lisboa, no ano de 1608. 
8 

O termo nação vem do latim natio que designa um povo, ou nação, caracterizado por um conjunto de 

indivíduos nascidos num mesmo lugar. (Dicionário de Latim-Português, 2001, p. 441). Weber aponta que os 

motivos que conduzem os indivíduos a crer na existência de uma comunhão “nacional”, baseada na ação 

comunitária, são vários. Dentre eles, destaca-se a base normal dessa motivação, que está centrada na 

“comunidade de língua”. O “Estado nacional” e o “Estado” se tornaram idênticos quanto ao conceito, baseando-

se na homogeneidade da língua. Ao lado das associações políticas, constituídas sobre a base “nacional” no 

sentido linguístico, encontra-se considerável número de outras que abrangem várias comunidades de língua e 

que, na maior parte das vezes, preferem determinada língua para a vida política. Mas não basta ser a comunidade 

de língua, pelo menos em pleno sentido, formada por membros da “nação” designada por seu idioma. Por outro 

lado, as diferenças de línguas não são obstáculos para o sentimento de comunidade “nacional”. Existem, 

portanto, diversos graus de univocidade qualitativa da crença na comunhão “nacional”. A sensação de 

comunidade de “costumes” e de certos bens comuns da “cultura sensual” é condicionada por rememorações 

políticas. Como exemplo, estão as relíquias que, para o estranho, são necessárias para despertar o sentimento de 

“nação” como: a bandeira, capacetes militares e de bombeiros com símbolos da pátria. Portanto, os sentimentos 

de comunidade designados pela coletividade de “nacional” não são unívocos, contudo podem ser nutridos a 

partir de fontes diversas, como distinções na estruturação social e econômica e na estrutura de dominação 

interna, influenciando os “costumes”. Assim, as lembranças políticas comuns, a confissão religiosa e, por fim, a 

comunidade de língua podem atuar como fontes, tanto quanto o habitus racialmente condicionado. Encontramos, 

ainda, associada ao conceito de “nação” a relação com o “poder” político. O sentimento “nacional”, se for algo 

semelhante, cria uma espécie de comoção, num grupo unido por uma comunidade de língua, de confissão, de 

costumes ou de destino, vinculados à ideia da organização de uma unidade política própria, que já exista ou que 

ainda se aspira, a qual se torna mais específica quanto mais ênfase for dada ao poder (Weber, 2009, p. 275-277). 
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primeira delas remete a alguma forma de expressão política, que, em algum momento da 

história, tenha se manifestado por meio da apropriação do poder baseado num certo grau de 

autonomia. Verifica-se esse fato na atuação de D. Afonso III, de D. Dinis e D. Afonso IV, que 

deram continuidade ao processo de busca pela autonomia régia em Portugal, iniciada, ainda, 

por D. Afonso Henriques (1143-1185). A segunda operação evidencia a necessidade de 

delimitação do território, mesmo que essas fronteiras tenham variado ao longo do tempo. Já a 

terceira sugere que a autonomia política e a continuidade territorial sejam fatores 

imprescindíveis para a solidez e o aprofundamento da identidade nacional (Mattoso, 2008). 

Em A formação da nacionalidade, Mattoso sugere que não seria possível encontrar vestígios 

coerentes de uma nacionalidade portuguesa anterior à fundação do Estado. O que, de fato, 

teria ocorrido seria a eclosão de pequenas formações políticas autônomas (Mattoso, 2001, p. 

31).  

As práticas políticas desenvolvidas por D. Dinis não nos autorizam a afirmar que 

sua intenção fosse a de criar um Estado-nação, mas podemos asseverar que a ação desse 

monarca pautou-se pela afirmação do poder régio, em nome do qual não se furtou à prática de 

diversas ações que lhe garantissem desenvolver o processo para alcançar o objetivo proposto. 

Quanto à criação de uma identidade nacional, o que se pode evidenciar é a existência de um 

processo de identificação nacional, constituído por meio da instituição do português como 

língua oficial do reino, delimitação das fronteiras e busca efetiva da autonomia régia, nos 

âmbitos político e econômico, no período de seu reinado.  

Se não podemos identificar um sentimento de nacionalidade que permeasse toda a 

sociedade do período, evidencia-se, entretanto, que essa consciência de nação já existia para 

uma minoria ligada à intelectualidade local, primeiramente constituída por membros da 

chancelaria condal e régia; depois essa noção ganhou lugar entre os clérigos do mosteiro de 

Santa Cruz de Coimbra. Posteriormente, essa ideia teria se disseminado em grande parte do 

coletivo português, alcançando os membros da corte e funcionários da administração que se 

apresentavam como delegados do rei e mais tarde os membros do clero, ordens militares e 

oligarquias dos concelhos (Mattoso, 2001, p. 40). 

Buscaremos elencar as ações políticas de D. Dinis e de D. Afonso IV que  

corroboram essa visão. Ressalta-se que D. Dinis definiu as fronteiras de Portugal no tratado 

celebrado com Castela em 1297 em Alcanizes, instituiu o português como língua oficial do 

reino, libertou as Ordens Militares em território nacional da influência estrangeira e deu 

prosseguimento à afirmação e à organização régias portuguesas, iniciadas no reinado de D. 

Afonso III. Conforme afirma o historiador Oliveira Marques, “aprendia-se, portanto, a ler e a 
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escrever em latim, mas ninguém falava latim no Portugal dos séculos XII a XV, a não ser os 

embaixadores estrangeiros” (Marques, 1964, p. 187). Acrescenta também que, provavelmente 

no âmbito eclesial, monástico e secular, pode ter ocorrido o mesmo processo. O autor destaca 

ainda que, desde D. Dinis, o português foi convertido em língua oficial: as escolas, bem como 

os mestres particulares não ensinavam o português até o final da Idade Média, este era apenas 

ouvido pelos portugueses desde a infância. Assim, falava-se o português com naturalidade e 

escrevia-se (os que tinham acesso à educação) sem jamais se ter aprendido a língua de 

maneira formal. Por tal motivo, a linguagem escrita se aproxima da linguagem falada 

(Marques, 1964, p. 187). 

Sua política administrativa fomentou diversas ações que contribuíram para o 

crescimento econômico do reino, como a criação de diversos concelhos e feiras. D. Dinis foi 

responsável pela criação do cargo de corregedor, no intuito de aperfeiçoar o sistema 

judiciário; pela organização do notariado, e pela formação do corpo de escrivães régios junto 

aos concelhos. Buscou o controle das eleições dos magistrados municipais, recrutou um corpo 

regular de besteiros 
 
cedidos pelos concelhos, cerceou os direitos senhoriais e conferiu a 

noção de justiça régia para combater os crimes nos territórios portugueses (Mattoso, 2001, p. 

39). A administração das propriedades régias e as reformas jurídicas receberam atenção 

especial em seu “governo”.  

D. Dinis favoreceu o desenvolvimento da agricultura, por isso, lhe foi conferido o 

título de “Lavrador”. A política agrária adotada por esse monarca tornou os campos aráveis e 

férteis, incentivando as sociedades locais a desbravar as terras e a semear os campos, os quais 

foram sendo cada vez mais povoados. Américo Cortez Pinto em Diónisos: poeta e rei, 

assinala que o crescimento populacional e o acréscimo da produção agrária e mineira 

(estimulada pela extração de ferro) fomentaram o comércio, que se estendeu de norte a sul de 

Portugal. As feiras e os mercados onde se comercializava os produtos da terra desenvolveram-

se intensamente nesse período. Preocupado em fixar a sociedade litorânea portuguesa, D. 

Dinis providenciou o alargamento das atividades relativas à piscicultura, objetivando 

favorecer a população agrícola que vivia no litoral. Às ações empreendedoras de D. Dinis 

acrescentam-se ainda, a fomentação e o aperfeiçoamento da construção naval. Foram criados 

estabelecimentos marítimos nos portos portugueses, possibilitando o tráfego de navios e o 

comércio de exportação para os reinos vizinhos. Por meio de seu empreendedorismo, o 

monarca alargou o crescimento econômico do reino. 



31 

 

 

Por ter se dedicado as artes e as letras, D. Dinis ficou conhecido também como o 

Rei Trovador: escreveu cantigas de amor e de amigo, criou sátiras e contribuiu na elaboração 

de poesias trovadorescas. As suas construções poéticas conferiram-lhe ainda o título de Poeta. 

Recebeu igualmente os títulos de Rei Sábio e Justo: sábio em sua atuação régia e justo nas 

questões que envolviam a mediação de conflitos. A relação de benevolência e fidelidade 

estabelecida pelo compromisso vassálico servia de modelo para conceber um ideal de 

solidariedade fundado no “amor” (tema de suas poesias), que impõe a ajuda, o serviço e a 

proteção feudal.
9
 

Há indícios de que D. Dinis pode ter sido o primeiro rei português alfabetizado,
10

 

pois ele foi o único monarca até seu tempo a assinar seu nome completo. Por meio da 

educação privilegiada que recebera,
11

 tornou-se culto
12 

e curioso em relação às letras e às 

ciências, impulsionando a tradução de inúmeras obras literárias para o português. Dentre elas 

constam os tratados
13

 Las Siete Partidas,
14

 de seu avô Afonso X, de Castela. Criou a primeira 

universidade portuguesa, sediada em Coimbra.  

D. Dinis revelou-se desde cedo um estrategista, traçando uma política 

governamental e legislativa, na qual suas decisões pautavam-se pelo ideal organizador do 

reino português. Em Portugal, nesse tempo, os monarcas dividiam as responsabilidades do 

poder régio com seus assessores e mantinham também certo diálogo com seus súditos, 

embora nem sempre esse diálogo fosse direto. Assim, nos remetemos a Raquel Kritsch, a qual 

assinala que, em Portugal, podemos observar picos de centralização política e dos 

movimentos que engendraram essa centralidade (Kritsch, 2002).  Observa-se que, nesse reino, 

                                                 
9
 Faz-se necessário mostrar que o sentido vassálico de amor e amigo tem uma ressonância diferente do que se 

atribui hoje às cantigas designadas por esses termos. Não se trata de uma relação de cunho estritamente 

sentimental ou passional, mas de uma atitude de benevolência, de uma disposição para conceder dons e favores 

ou para prestar serviços. Há, portanto, um compromisso de fidelidade baseado na promessa ou no juramento. O 

modelo institucional dessa relação é a homenagem feudal. O significado do vocabulário para se apreender o 

sentido da poesia lírica é de total importância, uma vez que se usam expressões que hoje representam apenas 

uma ressonância sentimental (Mattoso, 1993, p. 162).  
10 A língua empregada no ensino era, portanto o latim, embora os textos medievais manuscritos em vernáculo 

fossem mais usados para serem ouvidos do que propriamente lidos. O português começou a ser escrito a partir do 

século XIII, sem que as pessoas o estudassem para escrevê-lo, o mais provável é que D. Dinis já “dominasse” a 

língua portuguesa, por conta da educação que recebera confiada aos melhores mestres e que também fora 

influenciada pelo ensino do francês e pela cultura elevada de seu avô Afonso X, o Sábio de Castela (Brandão, 

2008).  
11 

Aymérico foi mestre de D. Dinis e, em satisfação pelo que aprendeu com ele, o monarca o nomeou como bispo 

de Coimbra ainda no primeiro ano de seu reinado (Brandão, 2008, p. 5, vol. V). 
12

 A convivência de 17 anos com os conselheiros e nobres figuras de armas da “requintada e mais culta” corte da 

Europa influenciaram D. Dinis, pois ele aprendeu a admirar os grandes fidalgos e intelectuais que o cercavam, 

dentre eles o chanceler Estevão Anes (Pinto, 1982, p. 32-33). 
13

 D. Dinis mandou traduzir algumas obras de Afonso X, as quais o autor não identifica, assim como muitas 

obras científicas que, no entanto, não são nomeadas (Guincho, s/d, p. 3). 
14

 Obra jurídica monumental de Afonso X, sistematizou todo o saber jurídico do medievo castelhano, 

combinando o direito canônico, romano e consuetudinário.  
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normalmente, os monarcas contavam com o apóio de intermediários (representantes), para 

desenvolver melhor a administração do reino, logo, pode-se perceber que essa centralização 

apontada por Raquel Kritsch, no reino português, ocorria de forma mais diplomática.  

D. Dinis inaugurou a possibilidade de apelação régia e criou leis que favoreceram 

o povo português. O trabalho legislativo desenvolvido em seu reino, focou principalmente nas 

questões de justiça processual, buscou evitar os excessos nas delongas judiciais e ainda 

impedir os abusos por parte de juízes e procuradores. Conforme Homem (1999) e Fernandes 

(2004), D. Dinis e seu sucessor, D Afonso IV, teriam sido os maiores e melhores reis 

legisladores de Portugal. Mesmo com a afirmação desses renomados historiadores, não 

podemos tirar os méritos de D. Afonso III e D. Pedro I (1357-1367).   

Na relação com sua família, José Augusto Sotto Mayor Pizarro assinala que D. 

Dinis deixou a desejar: destratava seu filho herdeiro, D. Afonso, que não era seu favorito, e 

ainda sua esposa, D. Isabel, cometendo excessos e entregando-lhe os frutos dos seus 

adultérios para criar (Pizarro, 2005). Por conta do desprezo ao seu filho legítimo Afonso, D. 

Dinis teve graves problemas durante seu reinado, pois, ele teria pedido ao papa João XXII 

para legitimar seu filho bastardo Afonso Sanches, tendo em vista que caberia somente ao 

pontífice liberar os filhos ilegítimos dos laços de bastardia. D. Dinis afirmava que Afonso 

Sanches estava bem mais preparado para assumir o trono português que seu filho legítimo. 

Para se vingar da preferência que D. Dinis devotava a Afonso Sanches, Afonso, o filho da 

rainha Izabel, “e seus partidários percorreram o Norte do país praticando violências” 

(Brandão, 2008, p. 117, vol. 6).  

Em 1320, ele invadiu Leiria que posteriormente foi recuperada por D. Dinis em 

1321, o infante voltou a invadir “Coimbra e Montemor-o-Velho, dirigindo-se depois para 

Gaia, Castelo da Feira, Porto e Guimarães” (Brandão, 2008, p. 117, v. 6). Essa contenda só foi 

apaziguada quase no final do reinado de D. Dinis, em 1322, por intervenção da rainha Izabel, 

quando D. Dinis ampliou os senhorios do filho, cedendo-lhe Coimbra e Montemor-o-Velho, e 

os castelos de Gaia, Porto e Feira. Mas, em 1323, o infante reiniciou a luta, retomando a 

trégua já em 1324, quando o rei encontrava-se doente e partiu de Lisboa para Santarém. Nesse 

período, a rainha Isabel mandou chamar o infante D. Afonso em Leiria, avisando-lhe da 

gravidade do estado de saúde do pai. Por influência de sua mãe, o infante beijou
15

 a mão do 

rei, em reconhecimento de sua soberania. Já em dezembro do mesmo ano, sem obter melhora 

                                                 
15

 Conforme Adeline Rucquoi o ato de beija-mão (besamano) é o signo de reconhecimento da soberania do 

monarca. Trata-se de um gesto antigo de submissão a esse rei. Pertence ao conjunto de gestos específicos da 

sociedade feudal e estava reservado somente à nobreza (Rucquoi, 1992, p. 77). 
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alguma, o monarca reordenou seu testamento em Santarém, concedendo ao infante Afonso o 

direito de sucessão ao trono. 

Não se tem muitas informações acerca da constituição física de D. Dinis. Sabe-se 

somente que ele tinha aproximadamente 1 metro e 65 centímetros de altura. Faleceu aos 63 

anos de idade, fez seu primeiro testamento aos 61 anos e, durante todo o seu reinado, 

mostrou-se ativo. Viajava muito. Participava de guerras mesmo em idade avançada e, aos 60 

anos, ainda tinha o hábito de caçar. 

 

1. 2 As relações de poder entre a coroa portuguesa e o papado (1277- 1325) 

 

O papa Gelásio I (492-496) escreveu em Roma que duas instâncias eram 

responsáveis pelo governo deste mundo: a autoridade pontifícia e o poder régio. No medievo, 

acreditava-se que o poder régio era concedido ao monarca por Deus. Segundo Humberto 

Baquero Moreno, em Exilados, marginais e contestatários na sociedade portuguesa 

medieval, a doutrina que refere-se ao direito divino dos reis obteve aceitação por parte da 

sociedade nos finais do séc. XIII, concedendo o título ao rei de Portugal “pela graça de Deus”, 

tanto no protocolo das cartas como nos registros dos concelhos de Cortes. Nas ações 

legislativas e administrativas, invocava-se o poder infalível concedido ao monarca por Deus 

(Moreno, 1990, p. 78).  

O rei exercia plenos poderes nos aspectos político e militar, mas necessitava, 

também, do apoio do alto clero e da nobreza militar. Ao monarca competiam as tarefas de 

administrar a justiça por meio de seus oficiais e cunhar moedas. Apesar dessa supremacia, o 

poder régio devia seguir as leis divinas.  

Mas há que se atentar para o fato de que o poder régio português, desde o 

primeiro século de formação de Portugal (século XII), buscou a assessoria de juristas 

objetivando separar as áreas de jurisdição que cabia aos poderes: temporal e espiritual. Nesse 

sentido, Almeida (1930) esclarece que o papa, como representante de Deus na terra, deveria 

garantir que as leis divinas fossem cumpridas. Assim, cabia a ele criar os meios de punição 

para os reis transgressores do direito canônico, ou seja, aqueles que praticassem crimes como 

assassinato de clérigos, adultério, ou espoliação de bens das igrejas. Os monarcas culpados 

por esses crimes deveriam ser excomungados, como qualquer vassalo. Este foi o caso de D. 

Afonso III, excomungado, dentre outras razões, pela acusação de adultério, atitude contrária 

aos preceitos da Igreja. 
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1.2.1 A excomunhão de D. Afonso III e a ação diplomática de D. Dinis perante o papado 

 

Para o homem medieval, a vida girava em torno da busca pela eternidade, 

movimentando-se entre, dois extremos: o céu e o inferno. Nesse sentido, o rei era um 

intermediário entre o céu e a terra, portador de um caráter sacro, sem, todavia, ter atribuições 

sacerdotais. A origem do poder real tinha caráter divino, acreditava-se que o papa era o 

representante de Deus na terra e o rei, um intermediário do papa, por conseguinte, era-lhe 

devido obediência. O monarca deveria seguir as imposições do poder eclesiástico, sob o risco 

de ter seu reino interditado. Há de acrescentar que essas medidas nem sempre foram tomadas 

arbitrariamente. A interdição do reino de D. Afonso III foi uma exceção à regra, assim, como 

as sanções
16

 a D. Sancho II, vítima de uma deliberação papal que o considerou rex inutilis, ou 

seja, um monarca incapaz de governar o reino, apesar de não perder a dignitas, a dignidade de 

rei. 

D. Dinis esteve envolvido na política governamental executada por D. Afonso III 

antes mesmo de assumir o trono, visto que seu pai encontrava-se com a saúde debilitada nos 

anos que antecederam sua morte. No momento da entronização de D. Dinis, Portugal 

encontrava-se em conflito com o poder eclesiástico. No final de sua vida, D. Afonso III esteve 

envolvido em querelas com a Igreja, tendo sido excomungado em 1268 pelo arcebispo de 

Braga e pelos bispos de Coimbra e do Porto.  

Os prelados portugueses apresentaram um longo e articulado requerimento ao 

papa Clemente IV (1265-1268), o qual, nesse momento encontrava-se em Viterbo. Tratava-se 

de denuncias referentes aos abusos cometidos por D. Afonso III, que, na ascensão ao trono, 

muito ficara devendo ao apoio episcopal. O documento continha 43 queixas contra o monarca. 

Dentre elas, estavam as que o acusavam de praticar violências administrativas e de atentados 

contra a liberdade, imunidades e privilégios eclesiásticos; confisco de bens pertencentes aos 

prelados; prisões de clérigos; apropriação de rendimentos indevidos; recusa de pagamento dos 

dízimos reais; assassinato e enforcamento de presos; aprisionamento de bispos nas igrejas e 

mosteiros; tortura dos servos de bispos; além de maus-tratos e sequestros a dignidades 

eclesiásticas (Antunes, 1984, p. 107). Nesse mesmo documento, aparecem seis artigos 

dedicados a acusações quanto ao tratamento dispensado aos judeus, por parte de Afonso III: 

 

                                                 
16

 O significado da palavra “sanções” aqui empregado por nós remete à aplicação de penalidades determinadas 

por condutas que violassem disposições legais. 
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[...] Se o Arcebispo, ou Bispos, ou seus Vigários pooem antredicto em alguu 

lugar, ou em algua Igreja, ou em homees desse Rey, e os seus constrangem 

os Bispos, ou os seus Vigários per ameaças, ou per espantos, filhando-lhes 

seus bees pera revogarem as sentenças, que derom julgando, a elles, se as 

sentenças nom quiserem revogar pêra Juízo dos Judeus, tolhendo-lhes a falla 

dos Chrisptaãos; e esses Chrisptaãos, se a elles em algua cosa 

acompanharem, ou receberem elle nos Castellos, ou nas Villas, ou nas casas 

suas, prendendo-os, e metendo-os em carcer, tomando-lhes os bees seus. 

(Ordenações Afonsinas, Lv. II, 1998, p. 5, art. 5º). 

 

D. Afonso III foi acusado pelo clero de constranger os membros do poder 

eclesiástico, por meio de ameaças, e de tirar-lhes seus bens para revogar as sentenças a favor 

dos judeus. Nota-se que esse monarca buscava favorecer os judeus nas causas jurídicas que 

envolviam judeus e cristãos.  

 
[...] Que ElRey dos que se colhem, e fogem aas Igrejas em aquelles casos, 

em os quaees devem seer defendidos pelas Igrejas, tira-os hende per força, e 

faze-os tirar dellas per Mouros, ou per Judeus, ou per Chrisptaãos, ou os faz 

guardar nas Igrejas, ou metem-lhes os ferros aas vegadas per seus Sergentes, 

tolhendo-lhes de comer, em tal que se sayam das Igrejas. (Ordenações 

Afonsinas, Lv. II, 1998, p. 10-11, art. 13º)  

 

Outra acusação feita a D. Afonso III refere-se ao constrangimento dos asilados 

mantidos nas igrejas. Segundo a denúncia, eles eram tirados à força das igrejas, com auxílio 

de judeus, mouros e até de outros cristãos. 

 
[...] Que muitas vezes ameaça com morte o Arcebispo, e os Bispos, e as 

vezes procura, e faze-os nas Igrejas, e Mosteiros, e alhur deteer ençarrados 

per Mouros, e per Judeus, e per outros seus Ovençaaes, e Alquaides, e 

Meirinhos faze-os guardar de cada parte, como pêra matallos; e faz ainda 

talhar as orelhas dos Sargentes dos Bispos, e aas vezes alguus prender, e 

alguus matar presente elles (Ordenações Afonsinas, Lv. II, 1998, p. 12, art. 

15º). 

 

D. Afonso III foi acusado ainda de mandar mouros, judeus, alcaides ou meirinhos 

aos mosteiros e às igrejas para ameaçar eclesiásticos (bispos e arcebispo) de morte e de 

arrancar-lhes as orelhas. 

 

[...] Contra o estabelecimento do Conselho geeral, e contra a Ley de seu 

Padre prepõem os Judeus, e da-lhes poder sobre os Chrisptaãos em suas 

Ovenças pruvicas, os quaaes Judeus devia costranger a trazer signal, per que 

se estremassem per algum avito dos Chrisptaãos, assy como he estabelecido 

no Concelho geeral, porque esse mesturamento a tal, porque nom ha hi 

departimento, pode-se fazer gram pecado, soo encobrimento d’erro a tal; e 

non leixa costranger estes judeus pêra pagar os dizemos (Ordenações 

Afonsinas, Lv. II, 1998, p. 15, art. 27º). 
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Neste artigo, o clero acusou o monarca de conceder cargos régios aos judeus, 

desrespeitando a lei de D. Afonso II, seu pai. D. Afonso III é acusado ainda de infringir a lei 

canônica que obriga os judeus a usarem sinais que os distinguissem dos cristãos e de liberar 

os judeus do pagamento dos dízimos. 

 
[...] De mais se aas vezes Judeus, e Mouros se fazem Chrisptãos, tu bees 

delles fazes deitar em regueengos, e tornar em nova servidom; e se os 

Mouros servos dos Judeus se fazem Chrisptãos, faze-los reduzer em na 

servidom dos Judeus, em que antes eram. O TRIGESIMO sétimo artigo he 

tal. Item. Se Judeus, ou Mouros gaanham, ou ham dos Chrisptãos alguas 

possissões per compra, ou per penhor, nom leixas, ante defendes per publico 

Estatuto sobre esto apregoado, que dos fruitos de taees possissões, que os 

Judeus, ou Mouros per suas maãos, ou pêra suas despezas lavram, que nõ 

ajam ende as Igrejas, em esse caminho, elle das cousas assy tomadas fará 

satisfaçom qual devera (a) (Ordenações Afonsinas, Lv. II, 1998, p. 29-30, 

art. 36º).  

 

O direito canônico proibia judeus e mouros de terem cristãos como seus serviçais. 

O artigo citado afiança que judeus e mouros tinham constantemente cristãos a seu serviço. Já 

o 37º artigo denuncia as compras e os penhores dos bens de cristãos, feitas por judeus, as 

quais, na maioria das vezes, eram frutos da usura praticada pelos judeus nos empréstimos 

contraídos pelos cristãos, que não conseguiam pagar as dívidas por causa do acréscimo 

abusivo dos juros que eram cobrados.  

D. Afonso III buscou defender-se das acusações que lhe foram imputadas e 

utilizou seus conhecimentos políticos para se livrar desse aborrecimento. Sabendo o rei que o 

papa Clemente IV almejava uma cruzada
17

 ao Oriente, prontificou-se a contribuir com essa 

empreitada. Por meio de um acordo, o papa concedeu-lhe determinados privilégios, por três 

anos, como legados e bens, e ainda mandou que o absolvessem das acusações recebidas, 

concedendo indulgência àqueles que se empenhassem nessa atividade (Antunes, 1984, p. 

107).  

Quatro anos após a morte de Clemente IV (1265-1268), eclesiásticos fizeram 

novas queixas ao sucessor pontifício, Gregório X (1271-1276), visto que a situação da Igreja 

em Portugal agravara-se. Em 1273, Gregório X dirigiu a D. Afonso III a bula Scire debes, 

mencionando as acusações que havia recebido dos prelados portugueses envolvendo a pessoa 

do rei, a maior parte delas recidivas das anteriores, como o confisco dos bens de judeus e 

sarracenos convertidos à religião cristã e a exigência de parte dos rendimentos das terras dos 

clérigos e da Igreja. De acordo com Antunes, o papa encerrou a bula solicitando que o 

                                                 
17

 V’erificar as bulas Ad liberationem, de 29 de julho de 1268, bem como a Ad liberationem Terrae Sanctae, de 

30 de julho de 1268 (Antunes, 1984, p. 107). 
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monarca cessasse as ofensas que vinha praticando contra a Igreja (Antunes, 1984, p. 109). D. 

Afonso III desculpou-se
18

 em relação à administração do reino e alegou motivos de doenças 

para explicar seu comportamento. O jogo de interesses nesse momento estava latente D. 

Afonso III necessitava do perdão para não morrer em excomunhão, visto que era um monarca 

que se dizia católico, fato que nos conduz a interpretar que ele acreditava na salvação. 

Em janeiro de 1274, foi nomeada uma comissão para fazer um inquérito relativo à 

procedência das acusações. Contudo, a comissão era composta majoritariamente por 

portugueses adeptos do rei, os quais lhe tinham em alta estima, o que fez com que o 

absolvessem da imputação de culpa dessas denúncias (Brandão, 2008, p. 240-244). Mas a 

resolução da Corte de Santarém nessa causa não foi aceita pelo pontífice o monarca foi 

excomungado e o seu reino, interditado (Almeida, 1930, p. 199).  

Em face da morte de Gregório X, Nicolau III (1277-1280) foi eleito o novo 

pontífice, e não havia ainda nenhum indício de que D. Afonso III tivesse retomado quaisquer 

tipos de negociações em relação às suas desavenças com a Igreja Católica Romana. No 

entanto, o papa impediu que D. Afonso III interferisse no provimento das sés vacantes, 

preenchendo-as por meio da nomeação de bispos, pois, segundo o direito canônico, somente o 

papa poderia fazê-lo (Almeida, 1930, p. 199). 

Entretanto, em janeiro de 1279, mesmo ano de sua morte, D. Afonso III chamou à 

sua presença o bispo de Évora, D. Durando Paes (1267-1283), os priores dos pregadores, os 

frades menores e os fidalgos da corte. Perante eles, o monarca jurou submissão às prescrições 

da Igreja, comprometendo-se a aceitar, acatar e cumprir a vontade da Santa Sé, e restituindo 

os bens imóveis e dízimos que antes havia usurpado das paróquias e bispados. Comprometeu-

se a indenizá-los pelos prejuízos causados e a entregar as terras, citando Valença, Gaia, 

Linhares, Lourinha, Arraiolos e as Alcáçovas, bem como a restituir aos cavaleiros do Templo 

e a outros religiosos os seus bens (Almeida, 1930, p. 199). 

O rei disse ainda que lhes cabia apontar a compensação devida daquilo que em 

seu reinado lhes havia sido usurpado. D. Dinis presenciou o pedido de perdão realizado por 

seu pai aos membros da Igreja Católica Romana e se comprometeu, a rogo de D. Afonso III a 

restituir tudo o mais que ele naquele momento não se lembrava de nomear e, assim, restaurar 

os “males” que descobrisse e cumprir seu testamento. Em 16 de fevereiro de 1279, o monarca 

morreu. Por meio de seu juramento, logo após a morte de D. Afonso III, ele foi absolvido 

                                                 
18 

Verificar na Bula: De Regno Portugaliae (Antunes, 1984, p. 109). 
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(perdoado de seus pecados contra a fé cristã) em artigo escrito por D. Estevão (1252-1275), 

abade de Alcobaça. 

Mesmo com a morte de D. Afonso III, a interdição imposta pela bula do papa 

Gregório X continuou valendo. O juramento realizado pelo monarca, não chegou a ser 

executado, deste modo, permaneceram válidas as determinações do Pontífice, e este rei foi 

absolvido apenas de seus pecados (Almeida, 1930, p. 200). Após assumir o trono, D. Dinis se 

apressou no cumprimento das determinações estabelecidas por seu pai, no fim de sua vida. 

Contudo, somente após dez anos do seu reinado, conseguiu revogar o interdito. 

Provavelmente, D. Dinis conjeturou que, após o perdão a D. Afonso III, no leito de morte, o 

interdito também seria retirado, mas, não foi o que ocorreu. A situação continuou agravada, e 

o reino prosseguiu interditado por mais dez longos anos (Almeida, 1930, p. 200). 

Num contexto tão conturbado, devido ao juramento prestado ao pai, D. Dinis 

iniciou a negociação com o clero, buscando normalizar a situação do reino português. Para 

tanto, assinou um tratado com o papa Nicolau III, no qual jurou proteger os interesses de 

Roma em Portugal. Em agosto de 1280, Nicolau III faleceu, e a cadeira pontifícia conservou-

se vaga por seis longos meses. Nesse período, foram realizadas inúmeras negociações, que 

por certo se prolongaram por todo o ano de 1281 e princípios de 1282. O desfecho dessas 

negociações ocorreu na cidade da Guarda, na qual se reuniram o monarca, os bispos, alguns 

barões e religiosos (Almeida, 1930, p. 200).  

Após D. Dinis anuir ao que a Santa Sé exigia, os comissários apostólicos 

insistiram que o monarca expedisse cartas seladas em que exarassem as emendas de Roma, 

para que, por meio delas, o rei conseguisse a confirmação necessária do “perdão”. D. Dinis 

preocupou-se em melhorar as relações com o poder eclesiástico, pois precisava do apoio dos 

pontífices para alavancar os empreendimentos de Portugal, investir no comércio marítimo, 

criar mecanismos que contribuíssem para o desenvolvimento cultural,
19

 dentre outras formas 

de afirmação do poder e consolidação do reino, engendradas por ele. 

Após a morte do papa Martinho IV (1281-1285), que faleceu antes de resolver a 

causa de D. Dinis, o caso foi novamente levado a Honório IV (1285-1287), que administrou a 

Ecclesia por dois anos. Esse pontífice também morreu antes que o conflito fosse resolvido. 

Nesse período, foram renovadas as diligências para solucionar as questões relativas a Portugal 

e os conflitos com o clero, por meio de uma missiva enviada à cúria papal, através de três 

procuradores de D. Dinis que intermediaram esse diálogo entre a coroa e o papado.  

                                                 
19

 D. Dinis precisou da autorização do papa Nicolau IV, para criação da Universidade de Lisboa (Rodrigues, s/d, 

p. 117).  
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Em 1289, estavam em Roma o arcebispo de Braga e os bispos de Coimbra, Silves 

e Lamego, aos quais o papa Nicolau IV (1288-1292) conferiu poderes para que eles 

agenciassem, em nome dos prelados ausentes, das igrejas e pessoas eclesiásticas de Portugal 

(Almeida, 1930, p. 201). Desta maneira, os contenedores chegaram ao acordo quanto aos 

termos da Concordata redigida por D. Dinis e seus procuradores. Os artigos contidos no 

documento totalizaram 40, cada um dos quais eram redarguidos pelos procuradores do rei, 

após sua leitura conforme registrado nas Ordenações Afonsinas.
20

  

Frei Brandão, no Livro VI da Monarquia lusitana, aponta que houve inúmeros 

abusos e excessos nas queixas dos eclesiásticos. Mas a todas D. Dinis respondeu com zelo:  

 
Quase tudo o representado na queixa era já proposto, e prevenido nas 

passadas, e assi parece mais repetição do já remedeado, que nova accusação 

de excessos não vistos. Se ouve reincidência nelles, o que pretendião mostrar 

os Eclesiásticos, com satisfação os deixou El Rey, respondendo a tudo em 

favor seu, e não abatendo a Regalia. E porque esta matéria de queixas 

ordinariamente pecca por excesso, me parece que assi sucedeo na presente, 

pois em sexto lugar disião que El Rey os obrigava a pagar para fontes, e no 

capitulo deste huro mostrei como El Rey os obrigava a pagar para fontes, e 

no capítulo deste mostrei como o El Rey fabricando huma fonte em Lisboa, 

mandou por carta sua izentar aos Ecclesiasticos da contribuição della. 

(Brandão, 2008, p. 141-142)  

 

Em 1292, os prelados fizeram novas queixas ao papa, o que nos leva a considerar 

que a Concordata dos 40 artigos
21 

(1289) não resolvia por completo os conflitos que havia 

entre o clero e a coroa. Algumas questões provenientes de outras querelas foram acertadas em 

novo acordo, que foi composto por 11 artigos.
22

 Contudo, nenhum destes referiu-se aos 

judeus.  

Em resposta às condições impostas pelo papa, nesta Concordata foram feitos 

alguns acréscimos e ajustes em conformidade com as queixas e com o objetivo de atender a 

todos os pedidos da Santa Sé. O registro desse acordo está contido no Livro II das 

Ordenações Afonsinas (1998, p. 33-44, tit. II), D. Dinis tratou de várias questões dentre os 

ajustes destacamos: a forma como o rei daria as dízimas de pão e vinho, linho e outras coisas 

que era costume oferecer; as paróquias e aos procuradores reais. Os artigos esclareciam que 

nenhuma casa religiosa poderia comprar bens de raiz (provenientes de herança) sem o 

consentimento da coroa, só poderiam adquiri-las se fossem musarias (bens de raiz adquiridos) 

                                                 
20

 Informações contidas nos artigos firmados na Corte de Roma entre ElRey Dom Dinis e os Prelados 

(Ordenações Afonsinas Livro II, Título I, 1998, p. 3-32). 
21

 Conferir os quarenta artigos da Concordata no (Livro das Leis e Posturas, 1971, p. 332 e Ordenações 

Afonsinas, Liv. II, Título I, 1998, p. 3-32). 
22

 Conferir os onze artigos no (Livro das Leis e Posturas, 1971, p. 363)  
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e outras maneiras sem cometer o pecado de ganhar possessões. O texto dessa Concordata 

tratava ainda sobre os mantimentos que sustem os homens
23

 e os tesouros que fossem achados 

no reino,
24

 a respeito destes últimos, que fossem retirados do reino somente com o 

consentimento dos prelados e dos clérigos; esclarece também que fosse direito dos vilães e 

homens de baixo valor, lavrar seus testamentos; caberia aos ricos homens e aos outros de sua 

casa (da coroa), defenderem-no quando os mesmos lhe acompanhassem em viagens 

(itinerância régia da Corte); as causas que envolvessem o poder espiritual deveriam ser 

julgadas pelos eclesiásticos; cabia ao monarca remover demandas sobre as dízimas e as partes 

da dízima que ocorriam sobre os vassalos e lavradores; quanto às demandas que envolvessem 

as terras herdadas pelos clérigos, igrejas e leigos se deveria guardar seu foro e o que houvesse 

por carta. 

Em 1309, D. Dinis efetuou novo acordo com o clero, a Concordata dos 22 

artigos.
25

 Chamamos a atenção para o artigo XIX, que trata de judeus e mouros
26

 que se 

tornaram cristãos e depois retornavam à fé de origem, o qual trataremos com maior 

profundidade no capítulo terceiro. A este respeito, D. Dinis promulgou a lei que 

regulamentava que, neste caso, cabia ao monarca e seus juízes o julgamento dos acusados. 

Essa concordata testemunha que as cláusulas das concordatas anteriores não teriam sido 

integralmente cumpridas, fazendo necessário estabelecer novos acordos entre a coroa e o 

clero. Essas Concordatas passaram a reger as relações entre o poder espiritual e o régio, que 

estabeleceram, por assim dizer, novas relações, pautadas pela resolução de quase todos os 

conflitos por meio de acordos entre o monarca e os prelados, sem envolver necessariamente a 

Santa Sé. 
 

O reinado de D. Dinis foi marcado por diferentes modos de tratar e resolver as 

questões conflituosas entre a coroa e o clero, embora seja necessário considerar que o papado 

passava por um período de crise,
27

 advinda da transferência do papado de Roma para 

                                                 
23

 De acordo com Fr. Viterbo, exposto no Elucidário esse é o significado atribuído ao termo vianda no antigo 

vocábulo de Portugal (Viterbo, 1865, p. 433, vol. II).  
24 

Dos tesouros achados: que fosse da coroa a terça parte, a outra do Senhor e a que restante ficaria para o 

achador. Não lhe cabia, portanto, o direito de demandar, se fosse o caso do achador não receber nenhuma 

migalha e o achado estivesse ocorrido em terras da coroa que o tesouro fosse todo do poder real. Ainda se o que 

achar o tesouro e o negar terem encontrado, ou não se manifestar perderia além do achado o que mais a esse 

pertencer (Ordenações Afonsinas, Liv. II, tít. II, 1998, p. 37-38). 
25

 Conferir os 22 artigos nas Ordenações Afonsinas, Liv. II, tít. III, 1998, p. 47-61. 
26

 Apesar dessa Concordata tratar da questão dos judeus e dos mouros que se converteram e depois retornaram a 

fé de origem, nossa análise não aprofundará nas relações dos monarcas com os mouros, visto que nosso objeto 

de estudo são judeus portugueses.   
27  

A transferência do Papado de Roma para Avinhão em 1309 por causa dos conflitos políticos envolvendo a 

nobreza italiana e o papado, fez com Clemente V fugisse de Roma e aceitasse o convite do monarca francês, 

Filipe de Valois, (1285-1314) Filipe “O Belo”, período denominado “cativeiro de Avinhão”, no qual nota-se a 
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Avinhão. Deve-se levar em conta ainda que os prelados já não encontravam nele a mesma 

força protetora que os assegurava anteriormente em outros reinados. Ao longo do capítulo 

terceiro, estudaremos os motivos que levaram D. Dinis a não cumprir todos os acordos 

conforme o que foi prescrito. Mesmo assim, D. Dinis e seus assessores não se furtaram a 

escrever os termos da concordata amparados nas exigências feitas pelo papado. Após se 

comprometerem a cumprir tais exigências, entregaram as concordatas não só ao prior dos 

pregadores e ao guardião dos frades menores, autorizados a receber o documento em nome da 

Santa Sé, mas também ao arcebispo de Braga, Dom Martinho Geraldes (1272-1273), a cada 

um dos bispos ou aos seus vigários, e a cada um dos cabidos. Dessa forma, se obrigaram a 

cumprir os decretos de Gregório X (1271-1276) sobre os artigos relacionados com D. Afonso 

III (Almeida, 1930, p. 201-202).  

Almeida assinala que o papado prestou à sociedade medieval, grandes serviços, 

aos quais ele compara:  

 
[...] uma espécie de tutela que os pontífices exerceram sobre os povos e os 

reis, foi princípio fecundo de ordem e civilização, sem o qual a sociedade 

teria a sofrer guerras e desordens sem fim, com todas as suas destratadas 

conseqüências. (ALMEIDA, 1930, p. 202)  

 

A intervenção do poder eclesiástico nas questões políticas do medievo não pode 

ser compreendida como abusiva para a época, pois o vigário de Cristo na terra, o papa, tinha a 

missão espiritual de cuidar das ovelhas do Filho de Deus (Almeida, 1930, p. 203).  

 

1. 3 Administração do reino português ao tempo de D. Dinis  

 

No período marcado pelo fim da reconquista, D. Dinis e posteriormente seus 

sucessores puderam conferir seus esforços na política interna e estabelecer, em bases seguras, 

a autoridade régia. Assim, a força jurídica do reino português constituiu-se precocemente, 

pois o monarca transformou a administração do reino numa permanente busca pela autonomia 

do poder régio em relação ao poder eclesiástico. Homem destaca que os reis adotaram práticas 

legislativas legais precoces para o Ocidente medieval. O mesmo autor chama a atenção ainda, 

para o fato de que nenhuma lei anterior ao reinado de D. Dinis, mais especificamente antes de 

1303, mencionava o poder normativo dos monarcas e esclarece que mesmo os textos 

                                                                                                                                                         
prevalência dos franceses no colégio cardinalício. Desde a transferência da corte papal para Avinhão, sete papas 

residiram no palácio que abrigava a corte pontifícia: Clemente V (1305-1314), João XXII (1316-1334), Bento 

XII (1334-1342), Clemente VI (1342-1352), Inocêncio VI (1352-1362), Urbano V (1362-1370), Gregório XI 

(1370-1378). Esse processo de certa forma enfraqueceu o poder do pontificado romano e o fortalecimento da 

aliança com os reis franceses.
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dionisinos não as trazem de forma perceptível, apesar de apontar indícios normativos no 

reinado dionisino. Para Homem, as leis estabelecidas posteriormente por Afonso IV e Pedro I 

(1357-1367), já no século XIV é que vão estabelecer o ofício régio de forma mais concisa 

(Homem, 1999, p. 393).  

A política administrativa de D. Dinis esteve pautada no apoio à modernização 

econômica do reino: para tanto, adotou uma nova moeda padrão (a libra), que substituiu o 

morabitino. Investiu no comércio e no apoio aos concelhos. Pedro Gomes Barbosa salienta 

que o monarca mostrou-se atuante no investimento agrícola, deu início ao trabalho em novas 

terras, impulsionou a economia florestal e mandou que fossem substituídas as antigas 

essências de pinheiro manso e outras árvores de crescimento lento por pinheiro bravo, com o 

intuito de comercializá-los mais rapidamente (Barbosa, 2009, p. 28). Promoveu ainda a 

extração mineira, especialmente de prata, estanho e ferro. Contudo, reservou à Coroa parte do 

produto que era dali extraído, demonstrando assim, ser empreendedor.  

Ao dinamizar as feiras, D. Dinis contribuiu para a revitalização do comércio 

interno, dinamizando as negociações com o estrangeiro e permitindo as trocas nas regiões 

fronteiriças, por meio marítimo, sobretudo com a região de Flandres. Favoreceu a construção 

naval e os armadores nacionais, e igualmente aos mercadores,
28

 que arriscavam seus bens e 

riquezas nas trocas comerciais por via marítima. A política dionisina abrangeu também o 

campo da construção, favorecendo obras de melhoria em igrejas e mosteiros. Sua marca de 

afirmação régia pode ser caracterizada pela restauração e pela construção de muralhas, 

especialmente nas áreas fronteiriças e na construção de várias torres, onde trabalhavam os 

representantes do poder central (Barbosa, 2009, p. 28). 

Cronistas e historiadores estudiosos de D. Dinis referem-se ao monarca como um 

dos melhores administradores do medievo português. José Carlos Fernández afirma que tanto 

a sabedoria quanto a justiça foram virtudes presentes na administração régia de D. Dinis. 

Como exemplo, cita o corpus legal produzido no período, tão eficaz na administração e nos 

costumes que posteriormente foi compilado nas Ordenações Afonsinas e perdurou por séculos 

(Fernández, 2009, p. 32). 

De acordo com Aristóteles em Política, as manifestações do belo agir deveriam 

guiar os bons governantes. Aristóteles as nomeia por nobreza, caracterizadas no sentido 

                                                 
28

 O mercador corria grandes riscos de perder as mercadorias que buscava em outros reinos por via marítima, 

além de expor a própria vida a perigo. Os rendimentos das mercadorias raras podia elevar os lucros (lei da oferta 

e da procura), mas consegui-las representava para eles alto risco. Visto que o transporte que utilizavam para 

buscá-las não era totalmente seguro frequentemente naufrágios, nos quais perdia-se toda mercadoria e por vezes 

até a própria vida (Gurevic, 1989, p. 166-167). 
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estrito de justiça (ações boas) dos atos humanos. Esse belo agir é alcançado por meio do saber 

pensado e refletido politicamente levando sempre em consideração a polis.  

Na obra Ética a Nicômaco, o filósofo esclarece que a razão é filha da polis. 

Ademais, para os gregos, a polis era constituída por homens envolvidos num movimento 

voltado para o bem da vida coletiva. Reconheciam que a vida social era, por natureza, 

conflituosa. Portanto, necessitava de normatizações (nomos), que definissem a melhor forma 

de vida coletiva. Assim, só seria possível atingir a razão exercitando o mundo da práxis (do 

fazer humano), pois as práticas dessas ações estão ligadas à autonomia humana, pela qual 

somos capazes de nos afirmar por meio da reflexão racional de nossos atos.  

Nessa perspectiva, as ações necessitam ser pensadas, questionadas, refletidas e 

fundamentadas numa constante busca da ética, que não é mera discussão teórica, mas ações 

praticadas, e estas devem estar voltadas para a vida coletiva e para a justiça. Os apontamentos 

de Aristóteles deixam claro que buscar a virtude significa perseguir o “justo meio” e, para 

tanto, o equilíbrio deve reger todas as ações do ser humano. A prudência e a sensatez fazem 

parte dessa justa medida. Para Aristóteles, não deve haver faltas nem excessos. Há, porém, 

que se considerar um alcance do equilíbrio em todos os domínios da vida, principalmente na 

vida pública. Poderíamos, então, considerar o que Aristóteles chama de equilíbrio como uma 

busca da perfeição nas ações humanas. Considerando que, atrelada a essa busca, está a 

finalidade das coisas, aquilo que nos move, assim como nosso desenvolvimento, desde o 

estágio da imperfeição (embrião) até a nossa fase de maturidade e reprodução: este último, o 

estágio da perfeição humana.  

No que se refere à diplomacia dionisina, Fernández assevera que esta se 

caracterizou pelo enfrentamento da violência sem, contudo, gerar mais violência. A sua 

diplomacia impediu a guerra com Castela (1295),
29

 a guerra civil teve como motivo a rebelião 

do seu irmão, o infante Afonso, os interditos e as excomunhões lançadas pelo Vaticano, desde 

os tempos de seu pai. Diplomacia seguida de uma política de matrimônio, que lhe permitiu 

                                                 
29

 Envolveu-se em guerra com Castela em 1295, negociou a paz e, em troca, recebeu as vilas de Serpa e Moura. 

Por meio do Tratado de Alcanizes, firmado em 1297, definiram-se as fronteiras entre os dois reinos ibéricos. 

Disponível em:< http://www.causamerita.com/hist_9.htm>. Acesso em out. 2011. No Tratado de Alcanizes, o rei 

D. Fernando reconhece que “os castelos e vilas de Aronches e de Arraçena com todos seus termos, erom de 

direyto do Regno de Portugal e do seu senhorjo, como os elRey D. Afonso ouuera Del Rey D. Afonso, padre 

delRey D. Denjs, contra sua vontade, sendo seus de direjtos, porem lhe deu pelos ditos lugares e as rendas, que 

deles ouuerom ele e os Reys, que ante ele forom, estes lugares, saber: Olivença, Campo Mayor, Sam Felizes e a 

dos Galeguos, Ouguela com seus termos e direytos. Deulhe majs elRey D. Fernando todo direyto que elRey D. 

Denjs auja em Valença e em Feejra, e no Esparegal, e Ayamonte, e nos outros lugares de Liam e de Galiza, que 

emtam tinha a Ordem de Cavalaria, aaber: ho Sabugal, e Alfayates, e Castelo Rodrjguo, e Vila Mayor, e Castelo 

Boom, e Almejda e Caltelmjlhor e Monforte, e outros lugares de Riba de Côa, que já elRey D. Denjs tinha em 

seu poder, que tomara a D. Sancho, como dito temos” (Crônica de D. Dinis, cap.12, p. 124, citado por Paes 

Filho, 2008, p. 24).   

http://www.causamerita.com/hist_9.htm
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fortalecer o reino português, por meio dos casamentos dos filhos Constança (1290-1313), com 

Fernando IV (1295-1312), príncipe de Castela, e de Afonso IV, com Beatriz de Castela (1293-

1359) (Fernández, 2009, p. 32).  

A ação política desenvolvida por D. Dinis, ao assumir o reino aos 18 anos de 

idade, em continuidade a estratégia administrativa de seu pai, assim este monarca continuou 

com os préstimos dos ministros de confiança do seu pai. Soube, no entanto, tirar proveito da 

experiência deles em seu reinado, demonstrando tato ao lidar com a política. D. Dinis deu 

início ao processo de reconhecimento dos problemas e das terras de seu reino, logo após sua 

nomeação como rei, esse feito também mostra a desenvoltura política do monarca que buscou 

conhecer todo seu poderio para administrá-lo com maior eficácia (Fernández, 2009). Embora 

Fernández traga afirmações relevantes, faz-se necessário lembrar que grande parte dessas 

ações pode ser compreendida como estratégias políticas deste monarca. Afinal, foi por meio 

desta atitude que se tornou possível o fortalecimento das fronteiras portuguesas. Além disso, 

vale lembrar a autoridade que D. Dinis deu aos municípios, tornando possível a formação do 

Terceiro Estado (o clero, a nobreza e o povo). Esse monarca pautou sua administração em 

negociações internas e externas, visando ao crescimento econômico, à delimitação territorial 

dos bens da coroa e à afirmação do poder régio.  

No reinado de D. Dinis, existiam várias ordens militares, embora cada qual 

seguisse seu próprio estatuto: a do Hospital de São João de Calatrava,
30

 a de Avis, a de 

Santiago de Compostela e a do Templo. A Ordem dos Templários,
31

 porém, foi acusada de 

adotar práticas não católicas, como o culto ao Baphomet. Assim, sob o pontificado de 

Clemente V (1305-1314), especialmente na França, com o apoio da Santa Sé, ela foi extinta, 

sob a acusação de ter se tornado um perigo para a fé cristã. Mas, logo a ordem de extinguir os 

Templários passou a valer em toda Europa, por meio da bula Vox in excelso de Clemente V, 

decretada em 1312, que oficializou o aniquilamento do Templo, declarando a Ordem dos 

Hospitalários herdeira dos seus bens.  

                                                 
30 

A Ordem Militar de Calatrava foi criada no século XII, por um monge cisterciense espanhol, com o caráter de 

agrupamento de monges-soldados dedicados a defender Navarra dos mouros. Usavam uma cruz quadrada 

vermelha bem fina, tendo como ornato nos seus quatro segmentos a letra M, escrita como uma flor-de-lis 

estilizada (Gaspar, 1950, p. 71). Embora freis portugueses de Calatrava estivessem separados da Ordem em 

Castela, desde que esta se estabeleceu em Portugal, a separação de direito ocorreu apenas no séc. XV, ficando 

conhecida por Ordem de Avis, a qual teve em Lisboa um mosteiro de comendadeiras, fundado em 1630, sob a 

invocação de Nossa Senhora da Encarnação (Antunes, 1930, p. 350). 
31

 A supressão da Ordem do Templo iniciou-se em 1307, quando na França foram presos centenas de templários 

no dia 13 de outubro (Loução, 2009, p. 55). Os Templários eram acusados de praticarem ritos que negavam 

Cristo, de adorar cabeças cortadas e celebraram o culto a Baphomet, além da constante prática de sodomia, 

orgias e de voto de silêncio sobre as reuniões de Capítulo. Assim, considerava-se que os Templários eram um 

perigo à fé cristã (Loução, 2009, p. 63-65).  
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Nesse sentido, destacamos a atividade política de D. Dinis que, não satisfeito com 

a ordem de extinção
32

 do Templo, utilizou-se de argumentos jurídicos para defender que os 

Templários somente usufruíam das terras e castelos pertencentes à coroa. Deste modo, se a 

ordem fosse eliminada, os seus bens voltariam a pertencer à coroa. Assim, D. Dinis promoveu 

inquirições sobre as doações de terras para o Templo, estatuindo que os Templários inquiridos 

afirmassem que as terras e as rendas utilizadas por eles pertenciam à Casa Real. A estratégia 

mostrou-se eficaz, e os Templários inquiridos, após terem ensaiado suas respostas, 

confirmaram essa versão. Em seguida, o monarca propôs a criação de uma ordem monástico-

militar, a Ordem de Cristo,
33

 e, em 1319, o papa João XXII (1316-1334) expediu a bula Ad ea 

exquibus cultus augeatur divinus (Monumenta Henricina, 1960, vol. I) oficializando a criação 

da Ordem da Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo (Fernández, 2009, p. 56-60). Sendo 

assim, os bens dos templários residentes em Portugal foram transferidos para essa nova 

ordem. Fez-se a doação do castelo de Castro Marim para sediá-la e nela ingressaram também 

os “antigos” cavaleiros do Templo, sob a regra de Calatrava, homologada pela bula Ad ea ex 

quibus, do papa João XXII em 1319 (Santos, 2010, p. 271).  

As ações do monarca no processo de extinção dos Templários e o nascimento da 

Ordem de Cristo demonstram a retidão das decisões tomadas por D. Dinis denotando a 

sabedoria de sua diplomacia e sua experiência política. Fernández acrescenta que o 

deslocamento da Universidade de Lisboa para a cidade de Coimbra foi realizado para evitar 

que esta se corrompesse pela vida da corte ou por meio dos pensamentos estrangeiros 

correntes, que se faziam presentes em Lisboa (Fernández, 2009, p. 38-40).  

Esse pensamento vai ao encontro da visão aristotélica: um bom governante é 

aquele que pauta sua administração na aprendizagem do pensar e da reflexão sobre os 

inúmeros fatores referentes à cidade. Cabia, portanto, ao bom governante a dedicação à 

reflexão, objetivando sempre o bem comum. Em suma, segundo a obra Política, de 

Aristóteles, o bom governante é aquele que age de acordo com as necessidades dos cidadãos, 
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 Em 1308, Clemente V, por meio da bula Regnus in coelis, ordenou aos soberanos europeus que inquirissem os 

cavaleiros do Templo sobre sua conduta. D. Dinis também recebeu a bula Callidi serpentis vigil, na qual era 

solicitada a prisão dos Templários portugueses, e exigia-se ainda que eles fossem entregues aos tribunais. Mas o 

monarca não atendeu à bula, resguardou os Templários e não os prendeu. Fez um pacto com seu genro Fernando 

IV de Castela, objetivando provar oficialmente que essas práticas não faziam parte do cotidiano dos Templários 

nos reinos ibéricos e, sobretudo, com o fito de não permitir que os bens desta ordem passassem a pertencer aos 

Hospitalários. Assim, os prelados reunidos no Concílio de Salamanca, realizado em 1310, foram favoráveis à 

absolvição dos Templários ibéricos. Como a extinção da ordem seria irreversível, D. Dinis usou de estratégia 

para conseguir dar continuidade aos Templários em Portugal, mudando seu nome para Ordem de Cristo (Loução, 

2009, p. 56). 
33

 A cabeça da ordem era reconhecida pela bula de criação com sede no Castelo de Castro Marim, mas 

conservou-se neste lugar por pouco tempo. Mudou-se logo para Tomar. 
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de forma a garantir uma vida boa a todos, atuando de modo virtuoso, com justiça, prudência, 

amizade, temperança e constituindo uma administração baseada no meio justo, associada à 

ética, à igualdade e ao cumprimento das leis os principais atributos para uma boa governança. 

Nesse sentido, levando-se em conta as atribuições dadas ao bom governante por Aristóteles, e 

comparando-as aos estudos de Fernández sobre o rei D. Dinis, observa-se que talvez a 

historiografia não pudesse afirmar que esse rei tenha sido um bom governante, pois suas ações 

evidenciam alcançar interesses diversos na estruturação econômica, cultural e social do reino. 

O que não quer dizer que sua atuação tenha sido totalmente voltada para as necessidades 

sociais, porque existia forte indício de atendimento a interesses particulares, como os do 

próprio monarca. Mas há que se reconhecer seus feitos diplomáticos e políticos. 

 

1. 4 A escrita e sua importância no centralismo régio português 

 

O século XIII foi marcado pela efervescência de ideias, com a atuação de 

inúmeros intelectuais: os pensadores por profissão, cientistas, sábios e os professores. Jacques 

Le Goff salienta que o intelectual, assim como o profissional urbano, devia sua formação às 

universidades, que os conduziam a conhecimentos necessários para, através do exercício da 

profissão, ter acesso ao poder (Le Goff, 2003). Jacques Verger corrobora o pensamento de Le 

Goff e acrescenta que, nos fins da Idade Média, “homens de saber” atuaram eficazmente, 

visto que eram dotados de valores culturais importantes para o exercício de inúmeras 

profissões envolvidas com o poder e, até mesmo, no desempenho das atividades eruditas 

(Verger, 1999, p. 133-134).  

Nesse sentido, o ensino universitário representou forte contributo para a formação 

dos intelectuais, capacitando-os também no campo político e social. Percebe-se, portanto, que, 

por meio do ensino universitário, os estudantes consolidavam uma visão mais ampla de 

mundo, pois aquele baseava-se na filosofia natural de Aristóteles, transmitida pelo árabes, e 

também na arte da análise minuciosa de textos. Essa prática, porém, incluía várias etapas que 

iam desde a exposição do texto aos comentários e às discussões. 

Kritsch enfatiza que o desenvolvimento da filosofia natural, incrementado pelo 

movimento realizado por intelectuais nas grandes traduções de filósofos antigos, do árabe 

para a língua vernácula, garantia, assim, novos instrumentos para análise social e para uma 

nova abordagem política. A realidade social era alterada, portanto, em consequência da 

emergência desses novos atores urbanos e pela cultura letrada gerada pela universidade 

(Kritsch, 2002, p. 160).  



47 

 

 

Nesse período reis, imperadores e papas dispuseram de autênticas equipes de 

apoio, formadas por teólogos, filólogos e juristas. Ainda nas palavras dessa autora, há a ênfase 

de que a introdução das obras aristotélicas dentro da língua latina e a disseminação e 

assimilação daquelas referentes, sobretudo, à filosofia natural (a física e a metafísica) 

transformou a vida intelectual no Ocidente europeu. As obras de Aristóteles contribuíram no 

processo de transformação do pensamento político medieval e forneceu espaço para o 

surgimento de uma nova fundamentação do poder e, por conseguinte, favoreceu uma nova 

forma de conceber a relação entre os poderes espiritual e temporal. 

Segundo Maria Helena da Cruz Coelho, “num tempo em que escrever era téchnê 

dominada por uns quantos e o poder sobre a escrita pertencia aos grandes, o escrito era 

memória dos feitos a lembrar” (Coelho, 1996, p. 166). Nesse contexto, os autores referem-se a 

feitos de diversas naturezas, como religiosos, políticos e militares, marcados pelo poder 

atribuído a diversas autorias, fossem elas marca de um monarca, um nobre, um papa, ou 

importantes eclesiásticos, os quais eram enaltecidos pelas crônicas literárias. Guardavam-se as 

memórias da ação destes e, no que se refere a atos praticados pela cúria régia ou pontifícia, 

estes assumiam a perenidade da escrita. Enquanto os eclesiásticos de origem secular ou 

regular cuidavam da redação daquilo que queriam privilegiar nesses feitos, a escrita nos 

fóruns destacou primeiro atos individuais, dirigidos a particulares e a instituições.  

Os documentos nos fornecem dados intencionais voltados para a inquirição, o 

arrolamento ou mesmo a descrição de algo. “Essencialmente bens, rendas, direitos, 

obrigações” (Coelho, 1996, p. 166). Pois, nesse período, à medida que o poder régio foi se 

consolidando, o monarca tentava orientar-se quanto ao seu contingente de homens, porque, se 

necessitasse deles para a guerra ou a defesa de terras, seria mais fácil, a partir desses dados, 

criar estratégias. A Igreja, ainda cedo, exigiu a discriminação de seus bens de raiz e 

rendimentos e a listagem das inúmeras circunscrições eclesiásticas. Foram elaboradas, 

portanto, fontes indiretas, de índole militar, fiscal e religiosa, as quais revelam informações 

sobre os homens e a sua distribuição. Entretanto, na medida em que os séculos foram 

avançando, a leitura e a escrita, foram se tornando indispensáveis ao exercício das atividades 

administrativas públicas e privadas, pessoais ou coletivas. 

No reinado de D. Dinis, a escrita teve grande relevância, mas era privilégio de 

poucos: somente aqueles que, por razões sociais, ou condição religiosa, tinham a obrigação de 

aprender a ler e a escrever. No medievo português, vários são os testemunhos do alto valor 

concedido à escrita e ao reconhecimento de seus resultados. A coroa, os mosteiros e outras 

instituições demonstraram, desde cedo, especial valor à escrita, por tal motivo não hesitaram 
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em empregá-la de forma apócrifa. Na Chancelaria régia temia-se a falsificação, bem como os 

furtos às cartas, como prova a própria legislação. Assim, a escrita foi tida como uma forma de 

acumular, perpetuar e justificar o conhecimento que se constituiu na Idade Média como 

principal meio de gestão política, legislativa, econômica e religiosa. Desse modo, não há 

como ignorar a importância e a função da escrita nos registros de livros da Chancelaria régia, 

pois nestes concentravam-se grande parte do poder e da força política dos reis. Não há como 

deixar de ressaltar ainda a importância política que tiveram as Inquirições no tempo de D. 

Afonso II, D. Afonso III e D. Dinis. Essas fontes documentais retratam o valor atribuído à 

escrita desde os tempos mais remotos, em detrimento da oralidade. 

A escrita deve ser “atribuída a um ideal social, imperioso, suas qualidades de 

memória, perenidade e legitimidade lhe conferem um estatuto de poder ofensivo ou 

defensivo, caracterizado por um mecanismo de controle e de propaganda que era usado para 

governar” (Santos, 2010, p. 279). Cabe ao bom governante a tarefa de coordenar, impor a 

ordem e incrementar o desenvolvimento do reino. O principal centro de produção de 

documentos no reinado de D. Dinis foi atribuído a um órgão de governo, a  Chancelaria régia, 

cujas tarefas de documentar ficava a cargo de chanceleres, escrivães, notários e outros 

profissionais treinados na arte da escrita.  

Há livros escritos em pergaminhos e encadernados nos tempos do reinado de D. 

Dinis: um é original e o outro é cópia, o conhecido Livro das Lezirias del Rei Dom Dinis, 

composto por 74 cartas públicas registradas por Lourenço Eanes (1305-1315), tabelião de 

Lisboa (Santos, 2010). Sabe-se ainda da existência de diversas atas das Cortes instaladas por 

esse monarca. Estas continham registros das leis outorgadas conforme os problemas 

cotidianos das cidades em que as Cortes itinerantes se estabeleciam. Essas leis ditadas e 

registradas em atas anos depois vieram a compor o Livro das Leis e Posturas e as Ordenações 

Afonsinas (Homem, 1999), documentos legais do reino português, que constituem, portanto, o 

direito consuetudinário do período medieval.  

 

1. 5 D. Afonso IV: o sétimo monarca português 

 

Filho de D. Dinis e da rainha D. Isabel (1282-1336), seus avós maternos eram os 

reis de Aragão Pedro III (1276-1285) e Constança de Hohenstaufen (1249-1302), D. Afonso 

IV foi o sétimo rei português. Nasceu a 8 de fevereiro de 1291, na cidade de Coimbra (Jesus, 

2009, p. 6), embora algumas fontes apontem que seu nascimento tenha se dado, em Lisboa. A 

maior probabilidade, no entanto, é que tenha sido mesmo em Coimbra, por conta da 
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permanência da corte nessa cidade na data de seu nascimento (Esteves, 2009, p. 05). Segundo 

filho de D. Isabel
34

 e D. Dinis, Afonso teve vários “meios-irmãos”, provenientes das ligações 

extraconjugais do pai. Sua mãe, D. Isabel, a rainha, recebeu o cognome de Rainha Santa 

sendo canonizada
35 

pelo Vaticano em 1625 ou 1626 (pelo papa Urbano VIII), por conta de sua 

temperança, paciência e bondade, visto que mesmo sabendo dos adultérios do marido, não se 

furtava de cuidar de seus filhos “bastardos” e educá-los.  

De acordo com Esteves, os documentos disponíveis, não trazem muitos 

esclarecimentos sobre a juventude de D. Afonso IV. Registram apenas as indisposições entre 

o infante e seu pai, no período anterior a sua coroação, aspectos estes ainda mais evidentes 

entre os anos de 1317 e 1324, quando o clima de tensão entre eles se intensificou. Acredita-se, 

que tais contendas, acirraram-se por conta da amizade e entendimento entre o rei e seus filhos 

ilegítimos, D. Afonso Sanches (1289-1329), e D. João Afonso (1326-1327), uma vez que, D. 

Dinis tinha afinidade e preferência pelo primeiro (Esteves, 2009, p. 06). 

Considerando o contexto geral marcado pelos conflitos entre pai e filho, 

evidencia-se um período de quatro anos de guerra civil. A corte tirou proveito e formou dois 

bandos rivais: a nobreza do norte e do centro apoiava o infante e o sul estava do lado de D. 

Dinis. Já a nobreza de Coimbra e do Porto, antes partidária de D. Dinis também passou a 

apoiar o infante. Isabel, a rainha, procurou apaziguar as contendas entre o filho e o marido em 

Alvalade. Mesmo que o embate entre os exércitos parecesse inevitável, em fevereiro de 1324, 

já próximo da morte de D. Dinis o infante influenciado por sua mãe, o reconheceu como rei, 

num gesto de beija-mão e fizeram as pazes na vila de Santarém. Assim, garantiu a sucessão ao 

trono do pai e afastou do poder os irmãos bastardos. Com a morte de D. Dinis, em 1325, foi 

aclamado rei e recebeu o título de Dom Afonso IV. 

Conforme Maria Helena da Cruz Coelho, ao ser coroado, D. Afonso IV deparou-

se com um reino consolidado, próspero em terras e poder. Aproveitando-se da bonança 
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 Essa rainha desempenhou papel social e político de grande relevância em Portugal, José Carlos Gimenez, em 

sua tese A rainha Isabel nas estratégias políticas da Península Ibérica: 1280-1336, salienta que ela resignou-se 

diante das aventuras extraconjugais de D. Dinis, acolhendo de modo afetuoso os filhos bastardos do monarca. 

Realizou atos de benevolência, buscando favorecer os pobres, e empenhou-se no trabalho filantrópico da 

construção de albergues e de hospitais para leigos e religiosos. Também interveio de forma providencial na 

tentativa de estabelecer acordos nas divergências internas do reino, bem como, nas conturbadas e delicadas 

relações políticas nos reinos ibéricos (Gimenez, 2005, p. 02). 
35 

Há
 
controvérsias quanto à oficialidade da canonização da Rainha Isabel, o sociólogo Moisés do Espírito Santo 

(1988) salienta que embora Urbano VIII tenha decretado a canonização por meio de uma bula pontifícia, o certo 

é que, nem no pontificado dele, nem dos onze papas que o sucederam o documento não foi lavrado. Apesar de 

Urbano VIII (1623-1644) ter recebido os créditos por ter canonizado a rainha, o cerimonial que este realizou foi 

de fachada, pois, não foi registrado em ata. O autor esclarece que este papa iludiu a sociedade portuguesa deste 

período, visto que, foi o papa Bento XIV (1740-1758) que já no século XVIII registrou o solene diploma. Mas, 

ainda assim, verifica-se inexatidão na bula, numa parte a canonização registra o dia 24 de junho de 1626, 

enquanto noutra aponta que esta se deu em 1625 (Espírito Santo, 1988, p.192).   
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deixada por seu pai, dedicou grande parte do seu tempo ao exercício da caça (Coelho, 1988, p. 

35). Somente após receber críticas do seu concelho, por conta desse comportamento, iniciou 

uma política buscando os interesses do reino. Manteve a itinerância da corte régia, que ocorria 

desde o reinado de seu avô Afonso III, na expectativa de movimentar-se pelo reino e 

fortalecer o poder real. Pode-se notar a preponderância de sua corte em Lisboa, Santarém e 

Coimbra (Esteves, 2009, p. 29).  

Logo que foi entronizado, D. Afonso IV convocou os quatro “estados” para as 

cortes em Évora, com o fito de reconhecerem-no como rei e, prestarem-lhe homenagem e 

juramento. A proximidade do rei e a obtenção de cargos e dignidades na comitiva do monarca 

foram fatores decisivos no desenvolvimento de sua atividade política. Nesse sentido, as cortes 

representam uma verdadeira encruzilhada dos diversos poderes, o centro polarizador dos 

conflitos e das alianças que organizam uma “sociedade política”. As cortes também se 

caracterizam como um lugar, no qual emerge a representação dessa unidade do reino. Onde se 

fabrica o discurso da história que se manifesta por meio da palavra e da ação, a sujeição da 

comunidade inteira a um “homem”, a uma dinastia (Gomes, 1995). 

D. Afonso IV buscou submeter o clero, a nobreza e o povo à sua autoridade. Para 

tanto, era fundamental que o novo monarca manifestasse seu poderio no reino, visto que, 

durante a administração de seu pai, o território português passara por longos períodos de 

guerra civil, alguns conflitos incentivados por ele próprio, contra o seu senhor natural. 

Tornou-se inevitável o confronto entre os exércitos dos meio-irmãos, mesmo após diversos 

protestos escritos. Afonso IV concentrou suas forças invasoras, sobretudo, Badajoz, local no 

qual estavam os aliados de Afonso Sanches, que armado com as forças de Castela invadiu 

Portugal, através de Bragança, devastando o território fronteiriço, desde Trás-os-Montes até o 

Alentejo. Em consequência, o rei de Castela Afonso XI viu-se numa situação dual e, acima de 

tudo, conflituosa: de um lado, era casado com D. Maria (1313-1357) filha de D. Afonso IV e, 

portanto, tinha a obrigação de manter boas relações com Portugal e com o sogro; por outro, 

manifestava também o dever de defender seu aliado Afonso Sanches, o senhor de 

Albuquerque.  

O início do reinado de D. Afonso IV foi marcado pelo signo do ressentimento e da 

vingança uma de suas primeiras ações se deu contra o seu meio-irmão Afonso Sanches (1289-

1329), que se encontrava exilado em Castela. De nada resolveu o irmão degredado ter enviado 

a D. Afonso IV, por meio de seu procurador, juramento e homenagem de fidelidade. O rei foi 

impiedoso, acusando-o de traidor e punindo-o com o desterro perpétuo e ao confisco de seus 

bens. 
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 Em 1326, o rei procedeu do mesmo modo em relação a seu irmão ilegítimo João 

Afonso. Nada consta nos registros em relação à data certa de seu nascimento, mas é certo que 

D. João Afonso morreu degolado em 1326. Após ter pedido a restituição dos bens do irmão 

condenado, sua petição foi negada, sendo-lhe imputada ainda uma sentença de morte. Com a 

morte de João Afonso em 1326, o conflito se agravou, seu irmão Afonso Sanches, o qual já 

havia também sido acusado de traidor pelo monarca, revoltou-se contra o rei, pegou as armas, 

reuniu forças em Castela e invadiu Portugal. Nessas circunstâncias, o papel da rainha D. 

Isabel, já em clausura na cidade de Coimbra, foi crucial. Mesmo distante da querela, 

empenhou-se em enviar diversas mensagens ao filho, no sentido da apaziguar o conflito, 

pedindo-lhe para restituir os bens espoliados ao de seu irmão bastado. Entretanto, essa luta 

armada perdurou mais de três anos e Afonso Sanches só abandonou a luta após ter sido 

acometido de uma grave doença (Jesus, 2009, p. 250-251). Findas essas contendas, foram 

restituídos os seus bens, e este morreu em 1329, sepultado no convento fundado por ele 

próprio, em Santa Clara de Vila do Conde. 

Com a autoridade do monarca firmada e os ânimos apaziguados, a política 

estabelecida por D. Afonso IV assumiu duas vertentes: empenhou-se em firmar o poder e a 

autoridade, no interior do reino, e estabeleceu negócios com o exterior, objetivando 

restabelecer a paz com os reinos vizinhos e usando da diplomacia para cuidar dos seus 

interesses. Confirmou a aliança com os reinos de Aragão e Castela entre os anos de 1328 e 

1329, firmou contrato comercial de grande importância com o reino da Inglaterra em 1353. 

José Mattoso em História de Portugal asseverou que o reinado de D. Afonso IV foi 

responsável por iniciar a expansão portuguesa para além do continente europeu.  

 

1.6 O governo de D. Afonso IV  

 

A obra legislativa de D. Afonso IV é vasta. De D. Afonso Henriques (1143-

1185) a Afonso III (regente desde 1245, assumiu o trono em 1248-1279), o condado 

portucalense entre Minho e Mondego foi crescendo, gradativamente, a partir da ocupação 

das terras em mãos dos infiéis, inicialmente até o Tejo, em seguida avançando, com 

recuos, pelo Alto e Baixo Alentejo, até a conquista, em definitivo, da faixa meridional 

algarvia, em 1249 (Coelho, 1998, p. 35). A posse de Al-Garb Al-Andaluz suscitou 

contendas entre Portugal e Castela, resolvidas em 1267, pelo Tratado de Badajós. A 

fronteira a leste do território, quer na zona de Riba Côa, quer na do Guadiana, ainda não 

havia sido definida até 1297, quando foi estabelecida pelo Tratado de Alcanizes. A 
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reconquista das terras, somada ao povoamento, deu origem desde o século XIII ao 

território português, na mesma conformidade dos dias atuais. E os primeiros reis 

portugueses, reconhecendo essa necessidade, logo cedo se mobilizaram.  

O reino constituiu-se por meio de velhas e novas estruturas sociais e 

econômicas, baseando-se no comércio, na circulação da moeda, na revitalização do 

artesanato, no povoamento da costa, na dinamização da pesca, na salicultura e nos roteiros 

e comércio além mar (Coelho, 1988, p. 36). A emergente burguesia citadina havia 

acumulado riquezas e capitais. Detinha uma economia inovadora, reprodutiva de lucro e 

de especulação, e lançou suas garras sobre o campo. Donos do dinheiro, tornaram-se 

exploradores e proprietários de terras, assim obtinham os produtos agrícolas e depois os 

enviavam para os centros urbanos, quando lhes era vantajoso. Para tanto, controlavam os 

preços e outros mecanismos envolvidos no mercado e ainda dominavam as atividades 

artesanais dos mesteres ou mesteirais. Nesse contexto, Coelho ressalta que a cidade 

controlava o campo, e os citadinos interpunham-se entre os senhores e camponeses, 

realizando atividades como rendeiros de terras ou arrematadores de rendas e 

desvencilhando-se das antigas estruturas senhoriais, substancialmente armazenadoras e 

rentistas (Coelho, 1988, p. 37). 

A principal tarefa de D Afonso IV em seu reinado foi conferida à consolidação 

do poder judiciário português, pois seu pai lhe deixou por herança a administração de um 

reino em franca ascensão econômica e que não dependia dos aliados antigos (nobreza e 

clero) como ocorria nos primeiros reinados. Além de contar com o apoio do poder 

concelhio que neste período encontrava-se forte e composto por membros fiéis ao 

monarca, dispostos a contribuir em eventuais decisões. Sabe-se que as primeiras 

inquirições foram realizadas por Afonso II em 1220, as autoridades percorreram o norte 

do país procurando averiguar os bens e rendimentos da coroa e buscando evitar os abusos 

em extensão de terras e direitos em honras e coutos por parte da nobreza e do clero. Essas 

medidas de fato eram avançadas para a época, porém necessárias para a consolidação do 

reino e do poder régio. 

A priori, Coelho (1988) enfatiza que era desejo de D. Afonso IV controlar a 

justiça. E ele o fez reforçando, ao longo de seu reinado, a teoria de que o poder vem de 

Deus. E esse poder era dado aos monarcas para que regessem o povo no reto caminho. 

Buscou, assim, mostrar que a justiça era o maior bem e que esta pertencia ao monarca 

(Coelho, 1988, p. 40).  
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Aristóteles assinala na Política que a justiça é uma das principais virtudes para 

um bom governante/legislador. Abundante foi a legislação atribuída a D. Afonso IV. 

Principiada ou não nas cortes, o certo é que este monarca reestruturou os campos 

judiciário, administrativo, econômico, social e até moral em seus tempos de reinado 

(Coelho, 1998; Marques, 1987). Rodeado de juristas e procurando assumir a parte 

judiciária do reino, D. Afonso IV organizou o tribunal das cortes e constituiu o corpo 

legislativo tendo em vista a sistematização dos variados matizes relacionados ao 

judiciário, desde o modo de proceder nas audiências até as intervenções de advogados nos 

sistemas de provas e nas execuções de sentenças (Homem, 1985).  

D. Afonso IV agiu de forma igualitária com o poder concelhio, buscando 

fortalecer o poder régio nessa circunscrição. Os reis anteriores criaram as comunidades 

concelhias rurais e urbanas, com fins variados, que iam desde o povoamento e defesa até a 

pacificação social. Podiam, ainda, ser voltados para os interesses financeiros, garantindo 

aos monarcas, apoio para enfrentar seus aliados tradicionais (clero e nobreza). O monarca 

passou a nomear os corregedores para as comarcas, os quais tinham funções ampliadas, 

que consistiam em inspecionar a justiça e o zelo dos magistrados locais e funcionários 

régios. Também eram responsáveis por supervisionar a eleição dos oficiais, fiscalizar as 

rendas municipais e lidar com vários outros problemas que pudessem ocorrer 

internamente, tais competências passaram a integrar o regimento de 1332 e, em 1340, 

foram ampliadas. Os juízes de fora ou juízes régios vieram posteriormente a fazer parte 

dos concelhos régios, pois, na visão de D. Afonso IV, eles eram conhecedores da ciência 

jurídica e compunham uma comunidade estranha, fato que garantia maior imparcialidade 

na execução da justiça (Coelho, 1988, p. 42).  

Observa-se que, em meio a esse processo de afirmação do poder régio, a 

administração interna dos municípios passou a exigir cada vez mais especialização dos 

governantes. Desta maneira, surgiram os vereadores que, em conjunto com outros oficiais, 

acabaram formando a câmara, em meados do século XIV, instituindo-se como principal 

órgão governamental. Assim, os senhores perderam boa parte da jurisdição, ficando com 

as causas criminais em raríssimos casos e, em alguns outros, com as civis. Percebe-se que 

a partir de meados do século XIV, os oficiais, os corregedores e os juízes de fora se 

ocuparam em controlar a justiça do reino. D. Afonso IV, alcançou seu objetivo, de legislar 

a justiça, por meio de seus ouvidores e sobrejuízes e, deste modo, superintendia através de 

seus delegados nos concelhos. Diante de tal poder, buscou reordenar e moralizar todo o 

corpo social e econômico do reino português. 
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1.7 A concepção de poder no reinado de Afonso IV 

 

Fátima Regina Fernandes (2004) afirma que, baseando-se na ação iniciada por seu 

avô D. Afonso III, que estabeleceu um total de 233 atos legislativos, D. Afonso IV tornou a 

justiça atuante em Portugal. Assessorado pelos órgãos competentes, principiou formas de 

execução jurídica, num processo de sistematização de normas de funcionamento do aparelho 

burocrático-administrativo, pautando seu reinado no princípio de ressurgimento dos estudos 

do direito romano, continuada por seu sucessor D. Dinis, que criou um número menor de leis 

que seu pai, totalizando 129. Prosseguiu seu reinado comungando do mesmo objetivo de seu 

antecessor, com o fito de afirmar o poder régio em detrimento do poder eclesiástico.  

D. Afonso IV segue esse mesmo propósito, na tentativa de consolidar o poder 

régio, por meio do retorno enfático ao estudo do direito romano. É nesse sentido que há uma 

inovação por parte desse monarca em sua relação com o clero: ele investiu profundamente nos 

estudos jurídicos, cercando-se de juristas e de estudiosos do direito romano. Movimentava-se 

pelo reino constantemente, realizando as cortes itinerantes e julgando as causas necessárias. 

Buscou consolidar seu objetivo principal ser juiz supremo do reino e instituir-se 

representativamente como cabeça, coração e alma do reino. Essa metáfora, significa que a 

cabeça comanda o corpo, assim é o monarca que conduz o seu reino o coração é o como órgão 

responsável pela vitalidade humana, por bombear e enviar sangue para todas as partes do 

corpo. Neste sentido, compara-se à figura do rei, que caminha por todo seu reino e o 

administra. Por fim, a alma fortalece, apazigua e dá espiritualidade ao corpo. Por essas 

características, assemelha-se ao monarca, pois ele busca amainar e reger da melhor forma 

todo seu senhorio. A esse respeito, as Ordenações de Dom Duarte e Homem (1999) 

esclarecem: 

 

[O Rei] ‘foi chamado alma E coraçom de seu poboo ca assy como a alma jaz 

no coraçom do homem E per Ella ujue o corpo E se mantem assy elRey jaz 

E deue jazer de rrazom E direita justiça [...] E como o coraçom he huum E 

per ell Recebem todollos menbros unidade pera seer huum corpo E bem assy 

todollos do regno pero sejam mujtos porque elRey he huum [...] E em ell jaz 

deuem ser huus com ell dessy porque he cabeça do seu Regno’ (Ordenações 

Del-rei Dom Duarte, 1988, p. 310; Homem, 1999, p. 393). 

 

Georges Balandier (1997) salienta que a lei deve ser criada por meio da 

intermediação entre o legislador e o povo, para que seja justa. Nesse sentido, o poder de 
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legislar é conferido ao soberano, embora a lei política seja subordinada à lei divina, esta pode 

ser representada pela referência corporal. Observa-se que o corpo físico se desenvolve através 

do embrião, submetido à cabeça. Assim, também é o reino que nasce do povo e se constitui 

como corpo místico, governado por um único homem que representa a sua cabeça. A vontade 

do povo tem função vital para o corpo político, assim como o coração garante a vida humana. 

O coração é o órgão vital do corpo humano, por irrigar sangue para todos os demais órgãos. A 

vontade do povo também representa a força vital para mover a cabeça do reino (o rei) e os 

outros membros (o concelho) que constituem o corpo político. Assim, a vontade do povo 

representa a união eficaz que exprime a vontade de Deus. Nesse sentido, o corpo humano 

toma forma para designar o corpo político: o coração é o representante da vontade do povo e 

desempenha a tarefa de irrigar a cabeça que ilumina o monarca; os nervos representam as leis 

e têm o ofício de ligar os membros aos órgãos, para que tenham vida (Balandier, 1997, p. 27). 

A cabeça é fundamental nesse processo e, nesse caso, ela representa o rei, que é a cabeça do 

reino, comanda todo o corpo político e administra o reino. O sentido metafórico, segundo a 

explicação de Balandier, deixa claro que não há totalidade na submissão das partes (povo) em 

relação ao conjunto (poder real),  

O objetivo de D. Afonso IV era firmar seu poder em relação à justiça do reino, 

colocando-se como cabeça e assumindo a postura de que o poder real provinha diretamente de 

Deus, sem intermédio da Igreja. Para tanto, utilizou do discurso de que o papa não deveria 

intervir nos assuntos temporais. Via a necessidade de delimitar a esfera de atuação do poder 

eclesiástico. Ao clero, portanto, caberiam somente as atividades ligadas à vida religiosa. 

Fernandes adverte que a justiça e as finanças compõem duas áreas livres da influência 

eclesiástica, uma vez que, várias áreas do reino concentravam-se sob a tutela da Igreja, como 

a estrutura administrativa interna, por exemplo.  

Homem (1999, p. 393) cita uma lei estabelecida por D Afonso IV, sem datação 

registrada nas Ordenações del-Rey D. Duarte: Todos aqueles que dereitamente entendem 

cuydar devem que o o rrey ou príncipe a que per deus rregimento He dado[...] rreconheçendo 

que o rregimento dos ditos rreinos que nos por deus He outorgad (Ordenações del-Rey D. 

Duarte, 1988, p. 466-467).  

Esse período configurou-se como tempo de uma progressiva valorização da figura 

régia. Na teoria política adotada no medievo, o poder era concebido pela revelação divina 

assentada no projeto de Deus para os homens. Deste modo, a fonte documental que utilizamos em 

nossa pesquisa informa que “Toda Ley he huma invençom, e dom de Deos, he ensinança de 

todollos sabedores, correção de todolos malfeitores volumptariosos com aspeito, e reguardamento 



56 

 

 

comunal do Regno, ou Cidade [...]” (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 5). De acordo com esta 

citação, as invenções devem, portanto, ser convertidas em leis positivas no reino de cada tempo. 

Assim, ocorre também com o pensamento divino relacionado à função do rei na ordenação 

provinda dos mandamentos divinos. Nessa expectativa, o monarca devia comportar-se, sempre 

pautado pelos vários ramos da virtude, como o bem, a paz, a justiça, dentre outras.  

A visão aristotélica, assim como a de Cícero e de Sêneca, elaboradas na 

Antiguidade, baseava-se na virtude da justiça, de acordo com a qual o bom legislador 

deviaproceder. Portanto, as ações de um legislador/monarca deveriam ser conduzidas pelo 

belo agir. O que Aristóteles, na Política, denominou de nobreza, caracterizada no sentido de 

justiça (boas ações) dos atos humanos, para que se constituísse, dessa forma, uma 

cidade/reino como uma comunidade superior cujo fim último, é conquistar a autossuficiência 

e promover a vida boa (eu zen) à coletividade. Essa cidade, reino também deveria ser 

possuidora de um poder político que visasse libertar o indivíduo dos modos deficientes e 

incompletos de associação. 

Apesar de D. Afonso III ter sido o responsável pelo início do processo de 

fortalecimento e expansão do poder régio em relação ao eclesiástico, esta só foi aprofundada 

com D. Afonso IV, pois este se instituiu simbolicamente como cabeça, coração e alma de seu 

reino. Das medidas tomadas por D. Afonso IV em relação às jurisdições civis e criminais, 

algumas atingiram mosteiros, que passaram a ser controlados por seus senhorios eclesiásticos. 

Este foi o caso de Alcobaça. Outros, porém, continuaram a ser controlados em seus senhorios, 

como no caso de Arouca e Antuã, a Sé de Coimbra e em vários locais das Beiras, nos quais o 

monarca visava demarcar suas terras e separá-las dos bens da Igreja. 

Quanto a esses privilégios, sabe-se que foram adquiridos em reinados anteriores, 

quando não havia legislação que os impedisse. Em muitos casos, foram sancionados pela 

realeza, portanto, contavam com imunidade eclesiástica legítima e com poderes plenos. Em 

meio a tantas leis impeditivas, D. Afonso IV concedeu ao Mosteiro de Santa Clara (onde sua 

mãe D. Isabel ficou enclausurada desde a morte de seu pai em 1325, até morrer em 1336) o 

privilégio de herdar os bens de suas professas. Apesar de D. Afonso IV pretender apenas 

demarcar com precisão os coutos pertencentes ao clero e não retirar-lhes as terras, essa prática 

gerou contendas entre a coroa e a Igreja. Outro objetivo era o de garantir a cobrança dos 

direitos nos casos em que o clero detivesse bens pertencentes à coroa. No entanto, quando a 

pequena nobreza, composta por cavaleiros e escudeiros, invadia as terras da Igreja, buscando 

obter gêneros, o monarca normalmente colocava-se ao lado dos eclesiásticos. 
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Notamos que a atuação de D. Afonso IV em relação ao clero manteve-se seguindo 

duas vertentes: uma associada a uma política de demarcação de territórios, buscando definir o 

que era da coroa e os bens que pertenciam ao clero, e outra buscando definir o ofício do rei 

como juiz e legislador do reino, em todas as funções ligadas à administração e à legislação do 

território português.  

 

1.8 A Peste negra e seus efeitos no reinado de D. Afonso IV 

 

No medievo português, a alimentação era pobre e deficitária em vitaminas, feita à 

base de cereais, carne, peixe, vinho. Nesse cardápio, faltava vitamina D e parcelas 

consideráveis de A e C. A má alimentação, associada à pouca higienização, resultou para a 

sociedade medieval portuguesa em baixa resistência às infecções, fator que contribuía para a 

multiplicação das epidemias. Oliveira Marques dá notícia de inúmeras epidemias ocorridas ao 

longo dos séculos XII, XIII e XIV. Enfatiza que, nos anos correspondentes a 1190 e 1191, 

depois em 1233 e em seguida em 1333, a palavra “peste” ou “pestilência” era designação 

comum a essa época. O autor aponta que a verdadeira “peste” foi a bubônica, e que esta 

chegou à Europa em meados do século XIV. As epidemias anteriores difundidas entre a 

população, que causaram fome ou guerra, eram, na verdade, ocasionadas por disenterias e 

gripes pneumônicas, ou seja, doenças contagiosas. Desse modo, apresentavam características 

distintas. O aumento significativo da incidência dessas epidemias em meados do século XIV 

ocorreu por inúmeros motivos. Dentre eles, citamos a pouca higiene nos hábitos cotidianos do 

medievo. Em Portugal, a “peste negra” de 1348 foi a maior delas (Oliveira Marques, 1987, p. 

93). 

D. Afonso IV enfrentou um período conturbado, marcado pela crise econômica 

causada pelos efeitos devastadores da peste negra. O campo econômico também foi abalado por 

conta das inúmeras chuvas que prejudicaram a produção agrícola. A economia no medievo girava 

primordialmente em torno da agricultura e, para agravar ainda mais essa situação, houve a fuga de 

mão de obra do campo para as cidades, assim, faltou alimento em Portugal. Tal fuga gerou o 

abandono da terra e o acúmulo de mendigos nas cidades, pois esses trabalhadores dominavam as 

atividades ligadas à agricultura e estavam despreparados para desempenhar as atividades laboriais 

urbanas.  

O desenvolvimento urbano das cidades atingiu seu apogeu no século XIII. A 

cidade modificou o homem medieval, restringindo seu círculo familiar, alargando as redes 

comunitárias nas quais ele participava e colocando o dinheiro no centro de suas preocupações 
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materiais (Le Goff, 1989, p. 19). As cidades atraíram homens de diversos grupos sociais e de 

origens distintas. Os mercadores, os homens do campo, a nobreza, os intelectuais das 

universidades, as ordens mendicantes, assim como pessoas desprovidas de trabalho, profissão 

ou qualquer meio de sobrevivência, convergiram para as cidades por considerá-las uma 

possibilidade de enriquecimento e uma forma de melhorar as condições de vida A cidade, 

nesse sentido, também se consolidou como um lugar no qual proliferavam os pobres, 

miseráveis
36 

e excluídos, a exemplo dos judeus, por serem estrangeiros (Geremek, 1995). 

Quanto aos males causados pela peste negra, a maior incidência de mortes ocorreu 

no final de 1348, devastando Portugal. Há várias controvérsias quanto à origem dessa doença 

alguns defendem que tenha surgido no Mediterrâneo, outros, na China, ou, ainda, da Crimeia, 

trazida pelos genoveses, conforme salienta Esteves (2010). Segundo Jeffrey Richards, em 

Sexo, desvio e danação, dada a situação exacerbada causada pela escassez de alimentos e 

ainda agravada pela epidemia, os judeus foram acusados de conspirarem, junto a leprosos e 

muçulmanos, para o envenenamento dos poços e também de terem trazido a doença por meio 

de suas viagens a outras localidades (Richards, 1993).  

Na Idade Média as defesas imunitárias, bem como os conhecimentos científicos 

que pudessem contribuir para a cura da doença, eram ainda pouco desenvolvidos. A 

população contaminada morria ao abandono, ou seja, sem maiores cuidados, por conta da 

falta de assistência e de preparo no tratamento da peste negra. Há indícios de que, associada a 

essa enfermidade, várias outras epidemias tenham surgido. Por falta de conhecimento e 

também por criar reações parecidas com a da peste, todas eram tomadas como se fossem a 

peste negra ou bubônica. De acordo com Esteves, existiam evidências de que a contaminação 

advinha da mordida dos roedores ou da picada do arganaz (pulga xenopsylla chalopis). Após 

o contato, ocorria o surgimento do “bubão” (gânglio linfático hipertrofiado) na virilha ou nas 

axilas. O fato é que um terço da população portuguesa foi acometida pela doença, por causa 

da rapidez com que ela se propagou (Esteves, 2010, p. 46).  

A corte portuguesa valia-se de sua itinerância
37

 para deslocar-se de acordo com os 

indícios relativamente baixos de casos da doença nas cidades onde pretendessem permanecer 

por algum tempo, buscando fugir da epidemia. A doença não atingia as cidades ou vilas de 

forma homogênea e não ocorria em todos os lugares ao mesmo tempo. A corte régia se 

                                                 
36

 A origem do fenômeno miséria é bastante complexa e apresenta várias interpretações. A imagem do pobre 

muda de acordo com a época estabelecida para a pesquisa (Geremek, 1995, p. 07). 
37 

A corte peregrinava por todo o reino buscando fortalecer o poder real e, no centro dessa itinerância, estava a 

figura do monarca (Gomes, 1995, p. 279). 
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instalava nas cidades onde não havia casos da doença ou, onde esses casos fossem raros e 

isolados.  

Entre os fatores que contribuíram para que essa epidemia assolasse Portugal, num 

curto espaço de tempo, pode estar também a fome gerada pela crise econômica, decorrência da 

má colheita. Desse modo, a população ficou ainda mais vulnerável à contrair a doença, 

proliferando, assim, o contágio. Nas cidades ou zonas onde havia maior concentração 

populacional e demográfica, a epidemia se alastrou com maior violência e rapidez. Já nos 

campos, onde havia menos pessoas e onde era mais isolado o índice de contágio, apresentou-se 

relativamente baixo, apesar de haver relatos de casos nos quais povoados inteiros ou algumas 

comunidades rurais tenham desaparecido. Em consequência, o contexto geral favoreceu o 

agravamento das divergências entre ricos e pobres. Esse cenário contribuiu para o surgimento 

de novos ricos, que fizeram fortuna com a herança recebida dos mortos na epidemia (Esteves, 

2010, p. 45-46). 

A Igreja também foi muito favorecida com o excessivo crescimento de seus bens, 

por ser ou se fazer herdeira de grande parte da população atingida pela contaminação da peste. 

Nessa época, a Igreja fortaleceu-se, pois os cristãos acreditavam que a epidemia era uma 

punição divina, contra os pecados cometidos. Principalmente os relacionados ao sexo entre 

fiéis e heréticos (como no caso dos judeus). Assim, a Igreja era vista pelos cristãos como a 

única instituição cujos sacerdotes eram capazes de celebrar missas e orar para apaziguar a “ira 

divina”, à qual o povo atribuía a origem da doença e da crise econômica, esta última, 

provocada pela falta de trabalhadores no campo, pois muitos haviam morrido acometidos pela 

peste, visto que a agricultura era a base econômica desse período. 

Com todo o poderio e fortalecimento conquistado pela Igreja, D. Afonso IV teve que 

atender a várias imposições do poder eclesiástico para se manter em harmonia com o clero. 

Levantamos a hipótese de que foi esse o motivo que levou o monarca a adotar uma política de 

restrição mais severa para com os judeus, fazendo com que se cumprisse a legislação de forma 

mais rigorosa, diferentemente da época de seu pai, D. Dinis. 

Diante da devastação ocorrida, D. Afonso IV buscou diminuir o impacto das 

consequências da alta taxa de mortalidade: interferiu nos concelhos, de forma a orientar o 

procedimento dos homens e mulheres enriquecidos que não estivessem dispostos a trabalhar, 

ou que só aceitavam fazê-lo mediante altos salários, valores estes que sobrepunham-se às 

condições dos lavradores e os quais não podiam pagar. Agiu para que voltassem a trabalhar 

como antes, sem abusos, e a realizar atividades como lavrar, cuidar do gado, entre outras, e 
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que, mesmo se tivessem quantias em dinheiro ou cavalos, não se isentassem de trabalhar, pois 

essa falta de mão de obra estava causando perdas e danos ao reino:
38

 

 
 [...] Sabede que a mjm he dicto que em essa vila e em seu termho ha homens 

e molheres que ante que deus desse a pestilência que hy ouve guaanhavam 

dinheiros per affam de seus corpos obrando cada huu e cada hua de seus 

mesteres e serviços e seruyam esses concelhos como conpria. E que agora que 

cobrarom alguus beens per mortes dalguas pessoas que sse teem em tan 

grandes que nom querem obrar de seus mesteres e servyços como ante faziam 

E que por esto os dessa vila e termho rrecebem grandes perdas e danos. E que 

outrossy ha hy outros muytos que ssoyan e servyr em cavar e em podar e em 

lavrar e em segar e em vendimhar e em guardar gaados e em fazer todolos 

‘’outros servyços que a esse concelho conpria. E que agora nom querem 

servyr salvo se lhis derem quanto eles quyserem de guysa que os senhores das 

vinhas e erdades e gaados e doutras possissões [...] Tenho por bem e mando 

vos que em cada hua freyguesia desse logar ponhades dous homens boons 

dessa freguesia sem sospeita. Jurados aos sanctos avangelhos que bem e 

dereitamente sabham todos aqueles e aquelas que husavam de mesteres e 

servyam nos lavores das vinhas e erdades e gaados e das outras cousas [...] 

(Livro das Leis e Posturas, 1978, p. 448-449, fl. 159, 1ª, 2ª col.). 

 

O monarca tentou também reduzir o número de mendigos, que cersceu por conta da 

peste. A esse respeito, D. Afonso IV procedeu conforme o registro do Livro das Leis e 

Posturas, sobre os pedintes:
39

  

 
[...] Neesto tenho por bem e mando vos que quando alguu lavrador ou algua 

outra pessoa ouver mester servydor por todo o ano e o achar e nom quyser 

entrar com El que o costrengades que more com el por huu ano e fazede lhj 

dar soldada aguysadamente pela guysa que dicto he. E porque esses servidores 

dizem que servem as soldadas e as nom podem aver daqueles a que as 

merecem. Tenho por bem que quando alguu servydor demandar perante vos 

alguu por algua soldada e achardes que de dereito lha deve dar mandade que 

ata três dias lha pague com as custas e perdas e danos que lhj por essa rrazom 

seguyrem. E sse a esse dia lha nom quyser pagar fazede lha pagar em dobro 

desse dia que lha ouver de dar a oyto dias [...](Livro das Leis e Posturas, 1978, 

p. 451, fl. 159, 2ª col.). 

 

Em busca de amenizar os problemas provenientes da mendicância, o monarca se 

dispôs a agir para que homens e mulheres que podiam realizar algumas atividades, e que mesmo 

assim ficavam pedindo nas portas e se recusavam a trabalhar, fossem constrangidos a fazê-lo. A 

esse respeito, ele ordenou que o concelho os obrigasse a cultivar os campos. E, se eles não 

                                                 
38 

 Lei que constregam os homees que husem de seu mester e que morem por soldada os que fforem pera ela 

(Livro das Leis e Posturas, 1978, p. 448-449, Fl. 159, 1ª, 2ª col.). 
39

 Lei: Dos que andam pidindo, para mais informações conferir no Livro das Leis e Posturas, 1978, p. 450-451, 

fl. 159v., 1ª, 2ª col. 



61 

 

 

quisessem cumprir a ordem e continuassem a praticar a mendicância,
40

 deveriam ser açoitados e 

colocados para fora das vilas e cidades. Os desocupados também não poderiam ser recebidos 

em albergarias ou hospitais e, se algum desses locais os acolhesse, seriam também punidas. A 

Igreja, em Portugal, seguiu tais medidas régias para conter a crise. O monarca exigiu daquela o 

pagamento das rendas, de acordo com os valores pagos pelos proprietários de quintas, campos e 

casas que doavam seus bens à Igreja. 

As medidas adotadas por D. Afonso IV, para combater os excessos da Igreja em se 

apossar de grande parte das heranças, mandando seus procuradores e juízes averiguarem a 

autenticidade dos testamentos, que por vezes eram forjados, buscaram reduzir o efeito devastador 

da mortalidade causada pela peste negra. Já sua atuação legislativa no caso de abandono dos 

campos quase que em massa pelos camponeses, no ano de 1349, retrata a gravidade e a rapidez 

dos efeitos da pandemia e da crise alimentícia nesse período. No entanto, a atuação política de D. 

Afonso IV apresentou-se de forma favorável ao reino português, demonstrando o quanto esse rei 

foi atuante em detrimento dos problemas que teve que enfrentar em seu reinado (Esteves, 2010, p. 

47). 

 

1.9 A composição da legislação nos reinados de D. Dinis e D. Afonso IV 

 

As cortes compunha-se da reunião dos três estados e os concelhos consistia em 

assembleia local. Renata Cristina de Sousa Nascimento, em As cortes portuguesas durante o 

governo de D. Afonso V, assinala que as cortes no século XIV, eram um espaço de diálogo 

importante entre o poder régio e a sociedade em geral, apesar de terem um caráter mais 

consultivo que deliberativo. Eram assembleias marcadas tradicionalmente pelo registro escrito 

das consultas e deliberações ali realizadas. Diversos capítulos de cortes que chegaram a nosso 

conhecimento encontravam-se incompletos ou apresentavam características contraditórias. 

Esses capítulos
41 

dividiam-se em dois grupos: os gerais e os particulares.  

                                                 
40

 Todos que fossem encontrados sem profissão como vadios, pedintes, falsos doentes, dentre outros, deveriam 

se dedicar à urgente tarefa de cultivar os campos e ao concelho foi determinado ainda que se fizesse o 

tabelamento dos salários (Coelho, 1988, p. 48). 
41 

Silva aponta uma distinção clássica entre capítulos especiais ou particulares e entre capítulos gerais. Os 

primeiros contemplavam apenas matérias de incidência local em relação aos quais os procuradores se 

comprometiam a desenvolver esforços na obtenção da resposta do rei. Teoricamente, os monarcas não eram 

sujeitos a qualquer discussão no âmbito das cortes. Às vezes, na prática, os assuntos discutidos acabavam por 

serem designados como gerais e, nessa proporção, impunham-se à discussão nas reuniões do Terceiro Estado. Já 

os segundos, compreendiam assuntos de interesse nacional ou regional, e destinavam-se à comunicação e debate 

com os demais procuradores (Silva apud Nascimento, 1985, p. 47). 
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Faziam parte dessa reunião os ricos-homens e indivíduos que compunham a 

estirpe real e que representavam a fidalguia. Os cavaleiros acontiados, também chamados de 

homens bons, eram membros da pequena nobreza e os enviados do povo (Nascimento, 2010, 

p. 101).  

Já os concelhos tinham um caráter local e os juízes eram seus representantes. No 

medievo, o termo consilium significava concelho, o qual consistia em uma reunião ou uma 

assembleia, que tinha por finalidade discutir os problemas cotidianos da comunidade 

portuguesa. 

 

1.9.1 Itinerância da corte régia e os monarcas legisladores: D. Dinis e D. Afonso IV 

 

No tocante aos poderes espiritual e temporal no medievo europeu dos séculos XIII 

e XIV, identifica-se um jogo de disputas de jurisdição que envolve diversos aspectos, como a 

pretensão do domínio temporal por parte do papa e dos reis. Nessa época, estabeleceu-se uma 

superposição ou separação entre as normas seculares e as eclesiásticas e houve a 

hierarquização das normas temporais, referente ao direito costumeiro regional e as normas 

ditadas por esferas de poder distintas, bem como a divisão das funções judiciárias.  

Os monarcas portugueses cedo se lançaram na busca pela afirmação do poder, 

desde as disputas no reinado de D. Afonso III, quando se investiu, ainda que de modo tímido, 

nos estudos do direito romano, como forma de garantir ao poder régio o direito de atuar nas 

esferas da jurisdição temporal do reino, deixando a cargo da Igreja somente os casos que 

envolvessem as questões espirituais. Processo esse continuado por D. Dinis e acentuado com 

vigor, por D. Afonso IV, que se encarregou de promover a justiça, considerando-se como 

cabeça, corpo e alma do reino.  

D. Dinis e seus sucessores, no período marcado pelo fim da reconquista no século 

XII, puderam conferir seus esforços à política interna e estabelecer a busca pelo 

fortalecimento do poder régio. Assim, a força jurídica do reino português cresceu 

bruscamente durante o governo de D. Dinis, que empenhou-se na tentativa de afirmar a 

autonomia do poder régio. Quais os intuitos do monarca nessa afirmação do poder? Mesmo 

tendo que preocupar-se em retirar seu reino do interdito papal e atender aos ensejos do poder 

eclesiástico, quanto à problemática em torno do pai, D. Dinis criou leis para normatizar e 

organizar o reino.  

De acordo com Hermínia Vasconcelos Vilar, em O episcopado do tempo de D. 

Dinis: trajectos pessoais e carreiras eclesiásticas (1279-1325), tardaram-se dez anos para que 
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o acordo fosse assinado entre os bispos e o monarca (dados os curtos pontificados). Foi 

somente após 1282 que um grupo de bispos parece ter liderado o processo de acordo entre D. 

Dinis e a Igreja (Vilar, 2001, p. 586).  

Após esse período, e mesmo que de forma mais tímida que seu sucessor, D. Dinis 

adotou práticas legislativas caracterizadas por Armando Luis de Carvalho Homem, em Rei e 

“estado real” nos textos legislativos da Idade Média portuguesa, como precoces para o 

Ocidente medieval naquele período. As leis estabelecidas posteriormente, por D. Afonso IV e 

por D. Pedro I (1357-1367), no século XIV, trariam de forma mais esclarecedora o que seria o 

ofício do rei (Homem, 1999, p. 392-393). 

 

1.9.2 Afirmação do poder judiciário dos monarcas: D. Dinis e D. Afonso IV  

 

D. Dinis e D. Afonso IV foram reis atuantes e deram continuidade à prática da 

itinerância iniciada pelos seus antecessores, como estratégia para alcançar, por meio dela, 

maior proximidade com os seus súditos. Desse modo, as cortes régias foram fixadas, 

sobretudo, na itinerância da corte. Luís Miguel Duarte, em Justiça e criminalidade no 

Portugal Medievo (1459-1481), afirma que essas Assembléias medievais, também tinham 

função legislativa. Observa-se que inúmeras leis foram criadas pelos monarcas nessas 

reuniões. Mesmo as decisões que não se converteram formalmente em leis ocuparam espaços 

marcantes na legislação. Localmente, regras gerais e posturas, eram discutidas com o 

conselho. Outra forma de acentuar a transformação dos requerimentos apresentados em leis 

gerais estava atribuída à capacidade legislativa dos procuradores (Duarte, 1993, p. 36-37).  

Conforme Homem, a legislação medieval portuguesa pode ser classificada por 

ciclos normativos. O autor divide-os em três etapas: a primeira, o epíteto de Ciclo Fundador, 

por ter ocorrido ainda no reinado de D. Afonso II em 1211; a segunda, denomina de Ciclo de 

Refundação, ocorrido no reinado de D. Afonso III (1250-1279).  E a terceira é denominada 

Fase da Primeira Maturidade, que engloba D. Dinis, D. Afonso IV e D. Pedro I (1357-1367) 

(Homem, 1999, p. 177).  

Homem aponta que esses monarcas foram responsáveis pela criação da 

possibilidade de apelação pelo enquadramento territorial, com o estabelecimento das 

comarcas pela organização da burocracia e suas respectivas taxas e pela criação de 

organogramas de serviços e ofícios das governanças régias. Portanto, foram monarcas 

abundantemente legisladores, no que se refere a “matéria jurídico processual, em matéria de 

ofícios régios ou de burocracia de Corte e respectivas taxas” (Homem, 1999, p. 177-178).  
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A itinerância das cortes régias contribuiu para que o ciclo normativo de Portugal 

fosse precoce. De acordo com Gomes, há duas explicações para a itinerância da corte real 

portuguesa. A mais aceita é a que se refere à questão econômica, uma vez que os monarcas da 

Idade Média dependiam dos recursos facultados pelos territórios para o seu sustento, sendo 

assim, os reis e sua comitiva percorriam vários locais para consumirem os bens das suas 

colheitas, onde quer que estivessem estabelecidas. Gomes salienta ainda que a itinerância ia 

além das necessidades econômicas, por ter um caráter político forte. A outra explicação reside 

no fato de o poder de qualquer dinastia sedentária se tornar enfraquecido nas regiões mais 

periféricas. Dessa forma, tomar o seu centro significaria apossar-se do coração e do espírito 

vital do reino, provocando a dissolução daquele poder (Gomes, 1995). 

A itinerância das cortes portuguesas estava imbuída, portanto, de um forte caráter 

político. Por meio desse deslocamento, os monarcas objetivavam firmar o poder régio e 

atenuar os conflitos cotidianos onde a corte régia estivesse estabelecida em suas estadas.  

Armindo de Sousa, em O parlamento medieval português aponta que as cortes 

medievais apresentavam três aspectos fundamentais: subestrutura política global; exerciam 

autoridade pública universalmente reconhecida e, como representantes da “nação”, eram 

aceitas como assembleias representativas. Consistiam na única instância de poder, pois se 

configuravam como a autoridade suprema do monarca para julgar os casos que não estavam 

sendo solucionados no cotidiano por juízes de cada cidade. Nesse sentido, as cortes régias 

itinerantes cumpriam o papel de “tribunal supremo” (Sousa, 1990).  

As cortes régias também ocuparam o papel central no sentido de organizar a vida 

coletiva em sociedade, pautada pelas consultas e regras, leis estabelecidas e deliberadas pelos 

monarcas. As cortes foram responsáveis por reforçar e fortalecer a administração régia, pois, 

estando mais próximos de seus súditos, os monarcas revigoravam seu poder. Foram 

responsáveis também por delinear as atribuições de instituições de caráter fixo, em muitos 

casos, e conjuntural, em outros. Embora, em ambos, se tratasse de formas de participação ou, 

ao menos, de controle do poder real em relação aos demais.  

Aparentemente, essas formas de controle eram as mesmas em todos os reinos, mas 

havia limites nas maneiras de exercê-las. Diferenciavam-se pela capacidade política de uma 

corte em relação a outra, pois seus membros (representantes do povo, do clero, da nobreza e o 

rei) se manifestavam e se relacionavam entre si de maneiras distintas. Ao rei cabia a iniciativa 

de propor os assuntos (os quais as cortes deviam debater; entendia-se que elas conheciam os 

“assuntos maiores do reino”) e assegurar que se respeitassem o direito de cada um, mediante o 

exercício matizado do princípio canônico. Assim, os monarcas convocavam as cortes (como 
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foi o caso de D. Afonso IV) para que seus membros confirmassem as leis, assim como em 

relação aos foros, privilégios e bons usos do reino e de seus diversos componentes (Ladero 

Quesada, 2004, p. 94).  

Conforme Fátima Regina Fernandes (2004), as cortes contribuíram com o 

processo de constituição e formulação de leis e, ainda, com a valoração dos costumes. A partir 

delas, foram estabelecidas leis que visavam ao preenchimento de lacunas deixadas pelo direito 

consuetudinário. Portanto, foi por meio das cortes que se iniciaram a promoção e a 

uniformização dos direitos, das penas e dos processos.  

A ação de retomada e aprofundamento dos estudos do direito romano, empreitada 

do reinado de D. Afonso IV, evidencia a busca contínua pelo fortalecimennto do poder régio 

em detrimento do poder eclesiástico. Esteves reafirma o empenho régio na retomada do 

direito e na fundamentação do poder secular, o que certamente se aprofundava no 

ressurgimento do direito romano, que ocorreu no Ocidente europeu com a criação das 

intuições universitárias. Assim, foram relevantes os recém-criados Estudos Gerais, que D. 

Afonso IV fez retornar a Lisboa, depois que D. Dinis os transferiu para Coimbra. A 

explicação dessa mudança encontra-se na decisão régia de engrandecer a sua cidade principal, 

ao oferecer um ensino de qualidade, com mestres habilitados, inteligentes e interessados. Com 

a proteção do monarca, o número de juristas, em grande parte oriundos da burguesia, 

aumentou significativamente nesse reinado (Esteves, 2009, p. 33-34). 

Toda sociedade apresenta dinâmica própria, e a ação dos homens que a formam 

ganham sentidos específicos. Balandier enfatiza que o poder é concebido como um jogo e que 

está inserido ao longo dos tempos em todas as sociedades. A teatrocracia caracteriza-se por 

ser um regime permanente, presente em várias formas de regimes políticos, e encontra-se 

como pano de fundo nos cenários de todas as formas organizacionais de poder o ator de 

destaque político comanda o real por meio do imaginário (Balandier, 1982). Desse modo, o 

ator político pode participar das várias cenas, separá-las, governar e produzir o espetáculo. 

Por meio de seus investimentos nos estudos do direito romano, D. Afonso IV buscou afirmar 

a perfeição do reino em busca da justiça reta, da natureza monárquica, concebida como uma 

sociedade real perfeita, onde reina a justiça. A ordem e o esplendor da figura conferida ao 

monarca, como um ser repleto de virtudes legislativas, colocam-no aparentemente no centro 

do poder.  

De acordo com Kritsch, torna-se claro que falar em jurisdição eclesiástica só teria 

sentido se a Igreja fosse compreendida como uma instituição governamental. Aderir à crença 

de que a Ecclesia era constituída pelo corpo místico de fiéis unidos em comunhão espiritual 
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colocaria em xeque sua pretensão à plenitudo postestatis no âmbito temporal. Kritsch, aponta 

Marsílio de Pádua, o qual asseverou que a jurisdição no sentido pelo, caberia somente ao 

“legislador humano” e que a Igreja deve ser compreendida apenas como um corpo espiritual, 

constituída por meio dos movimentos religiosos, como no caso dos franciscanos que 

defendiam a pobreza evangélica. Quanto à secularização do mundo ocorrida no final da Idade 

Média, a autora expõe que não se devem tirar conclusões precipitadas, pois, ideias voltadas 

para a neutralização do poder político secular coexistiam com a noção de uma fonte divina do 

poder para seus súditos, encerrada no ofício do governante cristão, tal como havia escrito 

Tomás de Aquino (Kritsch, 2002, p. 378). 

Nesse sentido, Balandier compara o poder estabelecido apenas pela violência ou 

pela força ao exercido somente pela razão: ambos não se perpetuariam ou teriam pouca 

credibilidade. O autor assevera que o poder não se mantém por meio do domínio brutal nem 

pela justificação racional (Balandier, 1982, p. 07). Segundo ele, o poder só se realiza e se 

conserva por meio da transposição e da produção de imagens, ou pela manipulação de 

símbolos e sua organização cerimonial. Operações que se efetuam de diversas formas, 

movendo-se e se apresentando à sociedade de modo a legitimá-lo. Assim, o rei se apossa 

desses meios para legitimar sua autoridade, embora tenha clareza de que, aquele momento, o 

monarca dependia da ordem divina, dela fazendo parte ou recebendo o seu mandato. Nesse 

sentido, o rei se institui como intercessor direto de Deus na Terra, pois segundo afirmava-se, o 

poder real
42

 é dado por Deus, logo o monarca é um enviado de Deus para reger o reino.  

 

1.9.3 Legislação dionisina 

 

Para José Mattoso, em sua História de Portugal, falta-nos um estudo crítico 

referente à legislação dionisina. Embora o autor tenha feito essa observação há dois decênios, 

há que se dar credibilidade a sua obra, pois ela é uma referência nos estudos sobre Portugal. 

Desde sua publicação até os dias atuais, já contamos com outros estudos sobre o tema em 

questão (Mattoso, 1993).  

D. Dinis editou 129 leis, entre agosto de 1280 e novembro de 1332. Dentre estas, 

67 legislavam sobre questões jurídico-processuais; 14 sobre as dívidas; 10 eram 

disciplinadoras das atividades de procuradores e juízes; 8 referiam-se às apelações, e 7 

                                                 
42

 “Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que 

existem foram estabelecidas por Deus.” (Bíblia de Jerusalém, 1998: Rm 13,1). 
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legislavam sobre agressões. No que se refere à lei de desamortização, esta se compõem de 11 

atos normativos, acrescidos ainda de 9 leis sobre o adultério e a moral sexual, 6 leis acerca 

dos contratos entre cristãos e judeus outras 6 referentes ao tabelionato.  

Observamos dois picos na produção legislativa dionisina entre: os anos 1301 e 

1305 e entre 1309 a 1315. Ambos são característicos de uma acentuada concentração judicial. 

Como afirma Raquel Kritsch (2002), o que de fato houve em Portugal foram picos de 

centralização política, ocorridos por meio das ações dos reis. 

Há que se notar que a assessoria jurídica no tempo de D. Dinis contava, ainda, 

com um número considerável de clérigos. Estes formavam a burocracia dionisiana, eram os 

produtores da documentação deste período e ainda compunham um corpo eclesiástico forte 

dentro das cortes, visto que, em 1310, constituíam mais da metade dos oficiais e, nos anos 

finais do reinado de D. Dinis, perto de 1/3 deles (Homem, 1996, p. 156).  

 

1.9.4 Legislação afonsina 

 

D. Afonso IV estabeleceu diversas leis, fossem estas provenientes ou não das 

cortes, e reestruturou a administração e a justiça do reino (Coelho, 1988, p. 40). Cercou-se de 

juristas e reclamou seu direito de exercer a justiça do reino, organizando o tribunal de corte 

(Homem, 1985, p. 300-311). Promulgou ainda uma legislação diversificada, grande parte 

delas relacionada à função judicial e ao modo de proceder em audiências e nas intervenções 

de advogados, quanto aos sistemas de provas e nas execuções de sentenças (Coelho, 1988, p. 

41). Criou leis para os nobres, por meio da promulgação da Pragmática de 1340,
43

 

regulamentando as vestes e a alimentação daqueles ostentavam luxo. Diversas foram as 

medidas que tomou para diminuir as conseqüências da escassez de alimentos e da epidemia de 

1348 em seu reino.   

O monarca buscou manter o cumprimento de uma política voltada para a 

afirmação do poder do régio, afirmando-se como cabeça de seu reino e com olhos fixos no 

alargamento do poder concelhio, pois seus antecessores preocuparam-se em “criar ou 

reconhecer comunidades concelhias rurais ou urbanas” (Coelho, 1988, p. 41), com objetivos 

diversos que iam desde povoá-las até pacificá-las, e também pautados pelos interesses 

financeiros. Esses concelhos representavam para os monarcas um novo apoio no 

                                                 
43 

Promulgada em 1340 pelo monarca D. Afonso IV nas cortes de Santarém, legislava sobre aspectos como: 

vestidos e comeres; sobre os contratos onzeneiros; sobre os erros dos porteiros régios, sobre a tavolagem e o 

haver de escusa, definindo o que era ou não permitido à cada segmento  social. O texto original da Pragmática 

de 1340 encontrava-se publicado em (Marques, 1980). 
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enfrentamento das adversidades políticas do reino. Contudo, a abrangência administrativa 

dessas leis era submetida ao poder central. Essa centralização ocorreu principalmente quando 

o concelho tornou-se fortalecido e concentrado numa elite dirigente, formada por uma 

nobreza forte econômica e socialmente. Preocupado com esse poder que surgia o monarca se 

dispôs a controlá-lo mais de perto.   

D. Afonso IV adotou a política de nomear corregedores por meio do regimento de 

1332, ampliado posteriormente em 1340. Competia a eles atuar nas comarcas com amplas 

funções, que lhes garantiam o direito de inspecionar a justiça e cuidar dos magistrados locais 

e funcionários régios, além de supervisionar a eleição dos oficiais, controlar as rendas 

municipais e se ocupar dos vários problemas internos das localidades. Para D. Afonso IV, 

seriam eles de “uma maior diligência e imparcialidade na execução da justiça” (Coelho, 1988, 

p. 42), por saberem lidar com a política e serem desconhecidos da comunidade.  

Na expectativa de ter especialistas governantes para administrar os municípios, 

surgiram os vereadores que, junto com outros oficiais, formavam a câmara, o órgão 

governamental dos concelhos a partir de meados do século XIV. Assim, os oficiais que 

exerciam a função de “corregedores e juízes de fora administravam a justiça e a 

administração” (Coelho, 1988, p. 42).  Por meio dos ouvidores e sobrejuízes, o monarca 

superintendia as causas de seu reino. Procurou impor uma nova ordem de modo que pudesse 

verificar e acompanhar com maior proximidade o corpo social e econômico. 

D. Afonso IV empenhou-se em atuar como juiz supremo do reino, exercendo a 

justiça nas cortes. Como já mencionamos, representativamente se estabeleceu como cabeça, 

coração e alma do reino. A cabeça é que comanda o corpo, assim é o rei que conduz seu 

reino. Já o coração é o principal órgão da vitalidade humana, por bombear e enviar sangue 

para todas as partes do corpo assim compara-se à figura do rei, que caminha por todo seu 

reino e o administra. Por fim, a alma apazigua e dá espiritualidade ao corpo, e por isso 

assemelha-se ao monarca, pois este busca amainar e reger da melhor forma seu senhorio.  

Fátima Regina Fernandes (2004) observa que a justiça começou a se constituir em 

Portugal como instituição, órgão competente, princípio e formas de execução jurídica, a partir 

do reinado de D. Afonso III. Nesse período, foi iniciado um processo de sistematização e 

normatização do funcionamento do aparelho burocrático-administrativo. 

Os direitos foram se constituindo a partir das leis consuetudinárias, sobretudo, por 

meio da documentação voltada para a autonomia régia. Portanto, a figura do rei, bem como os 

conceitos de justiça e senhorio, compõe o conjunto de elementos que fornecem ao pesquisador 
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uma visão parcial do cotidiano da Península Ibérica, de acordo com as descrições presentes nos 

Códigos Espanhóis de Madrid de 1849. 

A peregrinação dos monarcas pelo reino, com a passagem da corte régia em várias 

cidades e vilas, contribuía para que estes se inteirassem in loco dos problemas cotidianos do 

seu senhorio e tomassem rapidamente providências para solucioná-los ou mesmo evitá-los por 

meio da legislação. Ao rei era atribuído o ofício de agir em nome dos súditos, do ofício real e 

do próprio reino (Kritsch, 2002).  Cabia ao monarca a elaboração de leis que se destinavam ao 

bem comum e que deveriam ser obedecidas por todos. Todos aqueles que se encontrassem 

dentro das fronteiras de Portugal, estavam ligados ao rei e, portanto, cabia a este governar, 

proteger e aplicar a justiça sobre essa população. 
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CAPÍTULO II 

 

 

A SOCIEDADE PORTUGUESA À ÉPOCA DE D. DINIS E D. AFONSO 

IV (1279-1357) E OS JUDEUS 

 
O Senhor, expulsando do templo os que nele 

compravam e vendiam, deu a entender que o 

mercador nunca ou raro pode agradar a Deus 

(devido à cobiça, fraudes e mentiras; mas o certo é 

que o que raro acontece, acontece todavia). E, por 

isso, nenhum cristão deve ser mercador, ou, se 

quiser ser, seja lançado fora da Igreja de Deus [...] 

(Pais, 1995, p. 419).  

 

 Segundo os padres da Igreja, é difícil que, nas relações de compra e venda, não se 

insinue o pecado. [...] ofício classificado impuro e desonesto por gerar altos lucros e usura (Le 

Goff, 1987, p. 167). A sociedade medieval portuguesa, no período estudado estava dividida 

em três ordens: o clero, a nobreza e o povo. Cabia a cada uma delas o desempenho de uma 

tarefa específica no meio social. Os religiosos (oradores) encontravam-se no topo da 

hierarquia social, pois, serviam de intermediários entre o céu e a terra; eram esses homens que 

“transmitiam” as orações dos fiéis a Deus e eram os responsáveis pela interpretação da 

palavra divina. Em meio ao clero e ao povo, estava a nobreza (bellatores), formada por 

aqueles que recebiam de Deus a missão de manter a ordem social. Os trabalhadores 

(laboratores) ocupavam a posição mais humilde na hierarquia social portuguesa e eram 

responsáveis pelos trabalhos de bem comum. Conforme Paes Filho (1998), essa visão 

tripartida e funcional da sociedade aponta para uma ordem existente na natureza, o lugar e a 

função de cada pessoa no âmbito da sociedade, pensamento que encontramos igualmente na 

Política de Aristóteles.
44

 Apesar de essas ordens diferirem entre si, elas se relacionavam e até 

dependiam uma das outras. 

O clero ocupava os principais cargos da sociedade portuguesa, era  privilegiado 

por portar o conhecimento geral e, em particular, o religioso, que os tornavam mediadores 

entre o céu e a terra. Além de ser isenta de pagar impostos, essa ordem mantinha forte 

                                                 
44

 Aristóteles afirma que em qualquer sociedade una, perfeita e feliz, seja de um reino,ou de uma cidade, são 

necessárias seis coisas: a classe dos lavradores, para haver alimentos; os artífices, nos quais compreende todos os 

mercenários, ou seja os que trabalham por salário; os homens de guerra, para reprimir os rebeldes de dentro e 

defender dos atacantes de fora; a abundância de dinheiro para prosseguir as oportunidades bélicas; o sacerdócio 

para o culto dos deuses; e os juízes que são extremamente necessários para reger e dirigir os cidadãos 

(Aristóteles, 1329 a, p.513-514). 
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influência social, por serem possuidora de muitos bens e pelo fato de um número considerável 

de seus membros fazer parte da nobreza.   

Maria Alegria Fernandes Marques, em O clero: homens de oração e ação, 

assinala que essa ordem estava subdividida em dois grupos: o clero secular e o clero regular. 

O primeiro compreendia os bispos, presbíteros, diáconos e outros, o segundo era composto 

por clérigos que faziam parte das ordens religiosaa, como os beneditinos, os agostinianos, os 

cistercienses, os mendicantes, os franciscanos e dominicanos (Marques, 1997, p. 225-227), 

embora os últimos tenham se integrado posteriormente à sociedade portuguesa (início do 

século XIII).  

No que diz respeito à organização do clero secular, percebe-se que foram criadas 

ou restauradas, ainda no século XII, inúmeras dioceses, que eram divididas em paróquias 

onde se desenvolvia a vida religiosa da sociedade, no espaço ocupado pelas dioceses e 

capelas, as quais eram utilizadas para devoções particulares. 

O topo da hierarquia do clero secular era ocupado pelos bispos, muitas vezes 

provenientes dos estratos mais altos da nobreza. Eram responsáveis pela administração das sés 

catedralícias e das dioceses, que governavam junto com os cônegos. Mesmo contra as 

imposições da Igreja, D. Dinis interferiu nas deliberações dos cabidos no ato de escolher ou 

eleger os bispos. Por exemplo, na eleição
45 

do bispo de Lisboa, João Martins de Soalhães
46

 

(1294-1313), que tornou-se arcebispo de Braga (1313-1325).  

As cartas régias demonstram que, desde o reinado de D. Afonso Henriques (1139-

1185), elementos das mais prestigiadas linhagens compunham a nobreza. Aos varões destas 

famílias estavam reservados os cargos como alferes e mordomo-mor do rei. Flávio Ferreira 

Paes Filho, em A centralização do poder com D. Dinis e os concelhos transmontanos, 

assinala que a nobreza estava subdividida em três grupos: alta, média e baixa. Faziam parte do 

                                                 
45

 Ao que tudo indica, a nomeação dos bispos para Lisboa e para Braga era uma forma de recompensá-los pelo 

apoio que estes concederam ao rei anteriormente. A verdade é que a D. Dinis deveria interessar a colocação de 

dois clérigos da sua confiança em postos chave da hierarquia religiosa portuguesa, como era o caso da 

arquidiocese de Braga e da diocese de Lisboa. Essa preocupação se estendia a outras dioceses. Com efeito, no 

período balizado entre 1292 e 1319, ascenderam a cargos episcopais. Também Pedro Martins e Estevão Eanes 

Brochardo, chanceleres do rei e bispos de Coimbra; Geraldo Domingues, bispo do Porto e de Évora, cidade onde 

foi assassinado, por aqueles que apoiavam o infante Afonso IV em 1321, são alguns dos exemplos que podem 

ser realçados (Vilar, 2001, p. 596). 
46

 De acordo com Martins (s/d.) o primeiro registro sobre ele deu-se ainda em 1290, quando era cônego de 

Coimbra, clérigo do rei D. Dinis e vigário geral da diocese do Mondego. Cabia a ele, na ausência do bispo 

francês D. Américo Ebrard (1279-1295), proclamar o levantamento do interdito que há muitos anos atingia o 

reino (MARTINS, Armando Alberto. Entre Braga e Coimbra: breve memória de três arcebispos nos textos 

medievais dos Regrantes de Santa Cruz de Coimbra. Disponível em: 

<Ler.letras.up.pt/uploads)ficheiros/4816.pdf>. Acesso em: set. 2011).  
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primeiro grupo os ricos homens,
47

 que representavam 10% da população, e eram possuidores 

das melhores terras, além de outros vários rendimentos, e também eram responsáveis pelos 

principais cargos administrativos da coroa, aos homens do clero. O segundo grupo era 

composto pelos infanções,
48

 que pertenciam à nobreza, mas não estavam envolvidos nas 

atividades dos poderes civil e militar. 

Paes Filho acrescenta ainda que é possível dividir a nobreza em dois grupos 

maiores: a nobreza de corte e a nobreza regional. A primeira era composta pela família real e 

diversas outras famílias ligadas aos cortesãos que detinham grande patrimônio. Essas famílias 

ocuparam altos cargos na administração do reino. Já a nobreza regional era compreendida por 

um grupo restrito, tanto política quanto economicamente, o que era percebido por meio do seu 

patrimônio e de suas alianças matrimoniais. Podia também ser dividida em nobreza média 

regional e nobreza inferior. O terceiro grupo, conhecido por baixa ou pequena nobreza, era 

formado pelos cavaleiros, que deveriam possuir algum patrimônio para ser vassalos de um 

rico-homem (Paes Filho, 1998, p. 44).  

Conforme Maria José Azevedo Santos, ser nobre nesse período requeria, 

sobretudo, possuir riquezas e bens. Ao longo dos séculos, as famílias acumulavam senhorios 

grandiosos, terras, castelos, vassalos e criados que lhes conferiam altas rendas e abundantes 

direitos. Somavam-se ainda a esse patrimônio as rendas provenientes da ocupação dos altos 

cargos régios ou na corte. Existia ainda uma pequena nobreza proveniente de membros da 

cúria, que ocupavam lugares de relevância e responsabilidade. Esta era uma nobreza menos 

poderosa, por tal motivo os cargos que lhes eram conferidos apresentavam menor destaque se 

comparado aos oferecidos à alta nobreza (Santos, 2010, p. 269). 

No final do século XIII, houve uma reforma na hierarquia e na distinção 

nobiliárquica portuguesa, o poder régio lhes tirou gradualmente os direitos e privilégios 

obtidos até então por conta dos laços consanguíneos. Desta forma, outros valores passaram a 

ser observados para que o título de “nobre” fosse atribuído ao indivíduo, a nobreza não era 

mais caracterizada apenas nascimento (Santos, 2010, p. 269-270). 

                                                 
47

 Os ricos-homens eram membros do conselho do rei e, com seu voto e parecer, realizavam as coisas de maior 

importância, tanto na guerra quanto na paz. Não tinham obrigação de participarem da guerra senão quando o rei 

estivesse presente. Os seus vassalos usufruiam dos mais exorbitantes privilégios, principalmente na agricultura. 

Suas mulheres eram nominadas por ricas-donas e gozavam das preeminências de condeças e baronezas; e os 

seus filhos, se nomearam infantes, eram comumente nomeados infançoens. Os ricos-homens receberam vários 

títulos honoríficos como príncipes, condes, baroens, maiorinos, potestades, tenentes, etc. Assim continuaram, 

neste reino, até que de todo se extinguiram, sucedendo, em seu lugar, os títulos modernos (Viterbo, 1865, p. 535, 

vol. II).
 

48
 O infanção era um nobre de linhagem que não tinha funções públicas, era uma categoria social, mas não 

funcional-administrativa, possuidora de um estatuto inferior ao rico-homem. Essa linhagem não conferia a eles 

magistratura civil ou militar (Gama Barros, 1945, p. 359); (Mattoso, 1985, p. 135). 
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Ainda no reinado de D. Dinis, um período marcado pela fundação de diversos 

mosteiros, foi menos intensa a expansão do clero secular. Santos destaca a criação dos 

mosteiros de “Odivelas, de monjas bernardas, de fundação régia (1295), o de Santa Clara de 

Coimbra, instituído por D. Mor Dias (1286), o de Santa Maria de Almoster, de monjas 

cistercienses (1289), o convento de S. Domingos de Elvas, fundado em 1276” (Santos, 2010, 

p. 271-272). 

A Igreja possuía bens espalhados por todo o reino, alguns desses adquiridos por 

meio de processos legais, como compras, legados pios e permutas, por meio do confisco de 

terras régias. O monarca lusitano tomou algumas medidas jurídicas que travaram o 

crescimento contínuo do volume desses bens imóveis, que se multiplicavam 

progressivamente. De acordo com Paes Filho, D. Dinis proibiu que os clérigos comprassem 

bens de raiz, determinando ainda que, no prazo de um ano, os bens que porventura houvessem 

sido adquiridos fossem vendidos. Foram criadas as leis de desamortização, buscando reaver 

terras da coroa que membros da Igreja, por meio das inquirições, haviam lhes subtraído. 

Dentre as várias instituições em que se encontrava essa vasta riqueza, há que se considerar “as 

mais ricas ordens militares, os mosteiros de Alcobaça, Santa Cruz de Coimbra, S. Vicente de 

Fora (Lisboa), de Lorvão e de Tarouca e ainda as igrejas diocesanas de Braga, Lisboa, Porto e 

Coimbra” (Santos, 2010, p. 272).   

O clero contava, portanto, com um conjunto de privilégios: possuía o monopólio 

da excomunhão e da proibição de cultos, bem como da privação de bens imóveis provenientes 

de herança e práticas religiosas; detinha o direito exclusivo de dar asilo aos perseguidos pela 

justiça; usufruía, ainda, da desobrigação do pagamento dos impostos. Quanto à isenção do 

serviço militar, houve algumas exceções (Santos, 2010, p. 272), pois, sob a ameaça 

mulçumana, muitos prelados e religiosos aliavam-se às ordens militares e pegavam em armas 

para defender os interesses da fé cristã, das igrejas e do reino. Outro privilégio do clero 

referia-se à prerrogativa de terem juízes próprios em seus senhorios (os chamados coutos); 

cabia a estes julgar as causas que envolvessem os respectivos moradores.  

Numa sociedade voltada para a guerra e em busca da afirmação política, o clero 

desempenhou importante função no desenvolvimento intelectual das pessoas, pois contava 

com uma excelente formação adquirida nas disciplinas estritamente eclesiásticas e na prática 

cotidiana de vivência entre os membros da cúpula da Igreja. Sabe-se, portanto, que o clero 

medieval era dotado de uma vasta cultura. Dominava a leitura, a escrita, a língua grega, a arte 

da diplomacia, o direito canônico e diversos saberes sagrados e profanos (Santos, 2010, p. 

273).  
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Sua principal função era interpretar as Sagradas Escrituras, assegurar a celebração 

da Eucaristia e organizar as procissões, ministrar os sacramentos do batismo, da penitência, da 

crisma, do casamento, e a unção dos enfermos. Garantir as cerimônias fúnebres, bem como 

orar e dispor de cânticos litúrgicos, catequizar os fiéis e cuidar de sua boa conduta, eram 

outras funções. Aproveitando da cultura letrada que detinham, ministravam aulas nas 

paróquias, nas catedrais, universidades e nos mosteiros. Desempenhavam ainda funções na 

corte como chanceleres, notários e escrivães. O clero ocupava-se, alem de outras atividades, 

das ações de solidariedade e assistência aos menos favorecidos, principalmente aos doentes, 

órfãos e viúvas, acolhendo-os em casas de assistência como albergarias e hospitais. Prestava 

ajuda aos leprosos, famintos, peregrinos e viajantes. Dava esmolas aos necessitados e oferecia 

tratamento espiritual e mesmo físico aos carentes e desprotegidos. 

O “povo” era composto pelos trabalhadores: lavradores, burgueses, comerciantes, 

mesteirais, camponenes, alem dos cavaleiros vilãos
49

 e os peões. Podiam ser proprietários de 

terras livres de foros, ou rendeiros e comercializar produtos excedentes. Associavam-se em 

concelhos rurais ou urbanos, formavam confrarias e buscavam favorecer seus privilégios e 

riquezas. Dentre os privilégios por eles recebidos, estavam a isenção de impostos à coroa, 

dispensa da aposentadoria, a hereditariedade de seu estatuto e, em caso de falecimento, 

contava-se com a transmissão de seus bens e regalias à mulher (Coelho, 1988, p. 37). 

Oliveira Marques, em Portugal na crise dos séculos XIV e XV, assinala que os 

judeus compunham o Terceiro Estado (povo), pois eram homens que viviam do próprio 

trabalho. Não formavam um bloco homogêneo socialmente, pois havia distinções acentuadas 

em relação à riqueza e a própria linhagem. Um pequeno grupo recebia cartas régias que lhes 

garantiam certos privilégios, como isenção de impostos e concessão ao direito de brasão. Os 

ricos mercadores e arrendatários de rendas públicas, os físicos, cirurgiões e astrólogos bem 

conceituados, assim como, os aqueles que serviam à família real e aos grandes senhores, 

faziam parte dessa elite judaica. Abaixo destes vinham os mercadores,
50

 os mesteirais que 

ocupavam diversas profissões e alguns até que possuíam pequenas e médias propriedades 

rurais (Oliveira Marques, 1987, p. 277).  

 

                                                 
49

 O foreiro ou o arrendatário, assim como o pequeno proprietário, formavam a camada superior da população 

dos campos. Grande parte deles era suficientemente abastada, possuía cavalos e armas de guerra, o que os 

integrava na categoria econômico-militar dos cavaleiros-vilãos. Viviam geralmente nas aldeias e nas vilas, 

organizados em concelhos, os quais administravam, por serem “homens bons”  (Oliveira Marques, 1987, p. 134).  
50

 Álvaro Pais salienta as palavras de Crisóstomo, o qual assinala: “Todo aquele que compra uma coisa, não para 

a vender íntegra e inalterada, mas para da sua matéria fazer alguma obra, esse não é negociante [mas artífice]. 

Mas aquele que compra uma coisa para a vender íntegra e inalterada e obter um lucro, esse é mercador, o qual é 

expulso de Deus” (Pais, 1995, p. 419, vol. V).  
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2.1 A organização sócio econômica: nas cidades, nas vilas e nos campos  

 

A organização socio-econômica portuguesa era composta por trabalhadores rurais 

e urbanos, mas as atividades no campo tinham grande preeminência em detrimento das 

urbanas, visto que uma das causas, a ser apontada, consiste em D. Dinis ter investido na 

política de desenvolvimento agrário em Portugal. Os peões eram pequenos proprietários de 

terra, cultivavam-na e criavam animais de pequeno porte, ovinos, caprinos e suínos. Entre as 

atividades desenvolvidas por eles, constavam ainda as ligadas aos artesãos, como ferreiros e 

carpinteiros. Eram também bons caçadores. Segundo Coelho (1988), a estes competia a 

prática de sustentar, por meio de seus serviços e contribuições, o bem coletivo do Concelho. 

Nesse sentido, Santos apresenta-nos a carta régia à Santa Sé, enviada por D. Dinis 

em 29 de setembro de 1286, estabelecendo que 30 povoadores de Paredes, conforme 

determinava o termo de Leiria, deveriam possuir, no mínimo, seis caravelas para a pesca e, 

sobre o produto dessa atividade, pagariam a dízima ao rei. Tinham uma forma de incentivo 

para exercerem esse ofício, isentados do pagamento de foro das terras que exploravam, por 

cinco anos, para os filhos, mancebos ou mouros, que com eles pescassem à linha (Santos, 

2010, p. 274). Ainda assim, em muitos casos observa-se que os peões acumulavam a pesca 

com as atividades agrícolas. 

Os foreiros ou os arrendatários, assim como os pequenos proprietários, 

compunham a camada superior da população do campo. Formada pelos chamados homens 

bons possuíam cavalos e armas de guerra, o que os integrava na categoria econômico-militar 

dos cavaleiro-vilãos. Viviam geralmente nas aldeias e nas vilas, organizadas em concelhos, os 

quais administravam. Nas terras exploradas por esse grupo viviam servos e assalariados, 

grupo menos numeroso que executava os trabalhos mais penosos e rudes, sob as ordens dos 

foreiros, ou dos feitores régios e nobres (Oliveira Marques, 1987, p. 134).  

Ao longo dos séculos XII e XIII, o trabalhador/servo da gleba foi lentamente 

conquistando sua liberdade e transformando-se em colono sedentário, ou em jornaleiro (séc. 

XIV). Desse modo, passou a existir no campo uma mão de obra flutuante, aquela que oferecia 

seu trabalho a quem melhor o remunerasse (Oliveira Marques, 1987, p. 135). O fato é que D. 

Dinis optou pelo aforamento, portanto, havia foreiros em seu tempo. Essa modalidade, no 

entanto, garantia a perpetuidade da exploração das terras pertencentes à coroa, firmando 

contratos vantajosos para o reino. A renda era normalmente fixada em produtos da própria 

terra e animais como galinhas, cabritos, cordeiros e leitoas. O pagamento por meio de animais 

era realizado em diferentes épocas do ano, especialmente na Páscoa, no dia de Santa Maria, 
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em agosto, no dia de São Miguel, em setembro, e no Natal. A renda adquirida pelo camponês 

para fazer o pagamento pelas terras poderia ser pesada. Nessa modalidade de aforamento, que 

para o camponês gerava maior segurança, sua posse era perpétua, mesmo tendo que pagar por 

ela alguns tributos (Coelho, 1996, p. 296). Assim, pode-se comparar essa prática do contrato
51

 

com o feudalismo, pois, apesar de alguns historiadores defenderem que não houve feudalismo 

em Portugal, Mattoso reconsidera essa tese, enfatizando que mudaram-se as práticas, em 

Portugal, mas há que se considerar o conceito.  

Desde Alexandre Herculano, diversos historiadores do medievo apontavam que o 

feudalismo não teria existido em Portugal, por causa da pouca documentação no âmbito 

jurídico. Mas segundo Mattoso, em O feudalismo português, houve feudalismo em Portugal, 

todavia, distinto do modelo do sistema feudal francês, caracterizando-se por laços contratuais 

normalmente selados por um juramento denominado homenagem, embora esta possa ocorrer 

de forma tácita ou implícita (Mattoso, 1993, p. 116). O autor esclarece que se, em algumas 

regiões, a hereditariedade do feudo tornou-se regra, em outras, a precariedade desse vínculo 

real apresentou maior vigor. Seja por meio do vínculo pessoal, ou do dever da fidelidade, se 

em certos reinos soleniza-se cuidadosamente o juramento feudal, em rituais pormenorizados e 

de acentuada forma sagrada, em outros, como no caso de Portugal, a homenagem consistia 

num gesto usual como o beija-mão, mas que representava o reconhecimento dos laços de 

fidelidade entre os súditos e o monarca (Mattoso, 1993, p. 115-116).  

Em 1253, os assalariados eram compostos por mancebos de lavouras, de vacas, de 

ovelhas, azemel, cachopo de lavoura, de gado, mancebo sem especificação, conhecedor de 

ovelhas e porcos. O albegão era o vigilante do gado, recebia parte de seu pagamento em 

moeda da época e a outra parte em trigo, cevada e dois pares de sapatos. O mancebo também 

era remunerado em dinheiro, cereais e artigos de vestuário. O azemel, uma espécie de 

almocreve, recebia em pano, calçado e a outra parte em dinheiro. Essa prática de remuneração 

persistiu com variantes durante toda a Idade Média, pois era uma consequência da restrição 

monetária e da limitação do comércio (Marques, 1987, p. 135).  

                                                 
51

 Os termos relações sociais de produção ou regime senhorial derivam do contrato feudo-vassálico. As relações 

entre senhores e dependentes que tais execuções concretizam não resultam de vínculos contratuais, mas da 

simples privatização do poder, que é constituída por um fenômeno de natureza diferente. Em termos 

esquemáticos, o feudalismo propriamente dito estrutura a classe nobre, criando as formas peculiares da sua 

solidariedade e hierarquia. O regime senhorial, pelo contrário, regula as relações entre classes sociais diferentes. 

Enquanto um une membros da mesma classe, o outro opõe membros de classes diferentes. Por isso, se dão as 

relações de natureza diferente. A aplicação das noções de caráter contratual às relações entre senhores e 

dependentes é puramente ilusória. Caracteriza-se como um problema de linguagem e não de estrutura, o que faz 

chamar os camponeses do domínio vassalos as concessões agrárias, prestamos; os proprietários de um domínio, 

senhores; o juramento de submissão da gente dos concelhos, homenagem (Mattoso, 1993, p. 123).   
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Para Santos (2010), os assalariados caracterizavam-se como pessoas remuneradas 

por dinheiro e por gêneros alimentícios, provenientes do trabalho prestado a outros. Estes 

tinham a liberdade como seu maior bem, pois eram homens livres e, graças a tal estatuto, 

podiam oferecer a força de seu trabalho a qualquer um e em qualquer lugar, buscando 

oportunidades mais favoráveis para desempenharem as atividades que lhes fossem propostas. 

Em contrapartida, não tinham trabalho certo e não possuíam terras ou amo fixo, logo 

amargavam a incerteza em relação ao pão de cada dia para sustentar a si e aos seus familiares 

(Coelho, 1996, p. 274).  

No século XIV, essa prática de pagamento em dinheiro, em cereais e artigos de 

vestuário modificou-se. Os trabalhadores passaram a ter seu salário tabelado por dia e restrito 

à moeda vigente. Essas transformações eram associadas ao crescimento do comércio e à 

circulação da moeda (Marques, 1987, p.135).  

Outro grupo social que encontramos nos tempos de D. Dinis são os mesteirais,
52

 

ligados às vilas e às cidades. Coelho relata que alguns menesteres eram proprietários de 

oficinas-tendas, onde trabalhavam. Àqueles que não possuíssem propriedades era reservado o 

direito de arrendar casas para exercer sua profissão. Tinham ainda que possuir os 

instrumentos para o desempenho de seu labor como fornos, teares, martelos, serras, cinzéis, 

entre outros. No que tange aos mesteirais,
53

 estes faziam parte de ofícios manuais como 

carpinteiros, tecelões, ferreiros, pedreiros, alfaiates, sapateiros, louceiros e alfajames. 

Fabricavam objetos a partir de matérias- primas necessárias para o desenvolvimento de cada 

profissão e vendiam as mercadorias em suas próprias oficinas (Coelho, 1996, p. 278).  

Conforme Santos, em cidades como Guimarães, Porto, Coimbra e Lisboa, 

encontravam-se ruas nominadas de acordo com os profissionais que ali atendiam, facilitando, 

ao consumidor a procura por tais profissionais: a rua da Ferraria, da Caldeiraria, da Sapateira, 

dos Oleiros, dos Tintureiros, dentre outras (Santos, 2010).  

Os que não possuíam sua própria oficina ou não tinham condição de arrendar 

casas nem contavam com recursos para custear seus próprios instrumentos ou matéria prima 

para fabricar as mercadorias, ainda que dominassem o mister, não passavam de auxiliares dos 

proprietários das oficinas. Nesse contexto, os mesteres interagiam numa teia de relações 

múltiplas e variadas, pois comungavam dos interesses dos proprietários, alugavam e matas 

senhorias e delas dependiam, pois precisavam abastecer as oficinas com madeiras, as quais 
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 Estes não formavam um grupo numeroso, comparado aos lavradores (Marques, 1987, p. 138). 
53 

Os mesteirais eram os trabalhadores de ofícios mecânicos de artesanato e de indústria. A expressão usada na 

Idade Média incluía, além desses, alguns pequenos comerciantes, como almocraves, regatões e carniceiros, 

certos trabalhadores rurais como os almoinheiros, e até pescadores (Marques, 1987, p. 136). 
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modelavam, ou lenha, que lhes servia como força de energia, para que as “máquinas” 

funcionassem. Lidavam com os lavradores, produtores ou criadores de gado, que lhes 

forneciam matéria-prima para desempenharem suas atividades, já negociavam com os 

mercadores (talvez árabes e judeus). Alguns mesteres mesclavam seus trabalhos, participavam 

dos interesses agrícolas, pois possuíam a sua plantação de cereal, vinha ou olival, produtos 

que abasteciam suas casas, mas também se dedicavam às outras atividades. 

O comércio cabia tanto aos homens quanto às mulheres, dentre eles muitos eram 

judeus que se dedicavam à venda de mercadorias, especialmente de gêneros de primeira 

necessidade, como os alimentícios e vestuário, comercializados em pequenos mercados e 

feiras. O que mais chama a atenção em relação a esse grupo social refere-se ao fato de terem 

sido alvo de constantes queixas quanto à lisura de seus negócios, acusados de roubos nos 

pesos e medidas das mercadorias, de especulação dos preços de venda de produtos em más 

condições de consumo, como no caso do peixe e da carne vermelha. Outra denúncia comum 

era a de que os comerciantes misturavam alimentos ruins aos bons.  

Conforme as queixas dos cristãos ao monarca, os judeus queriam levar vantagem 

nas negociações. De acordo com as leis estabelecidas pelo poder régio aos judeus, observa-se 

que os judeus normalmente eram acusados de trapaciar nas negociações, o que nos leva a 

acreditar que muitos deles eram comerciantes, assunto que trataremos mais adiante. Para 

sanar esses problemas, os monarcas nomearam oficiais dos concelhos responsáveis pela 

fiscalização dessas atividades. Cabia-lhes o ofício de evitar que os consumidores fossem 

fraudados ou explorados pelos comerciantes.  

Quanto aos mercadores, boa parte acumulou riqueza alcançando privilégios e 

prestígio social nas atividades que desempenhavam. Grupo composto por homens 

endinheirados, à riqueza destes juntava-se aos patrimônios urbanos e rústicos. Possuíam uma 

cultura seletiva, pois sabiam ler, escrever e contar. A visão de mundo foi-se constituindo 

gradativamente na consciência do mercador. Na medida em que ocorria a evolução das 

atividades mercantis, eles iam se diferenciando dos outros grupos sociais existentes. A 

profissão, bem como a maneira de viver dos homens de negócio, favoreceu a constituição de 

novas tendências, estabelecendo-se um tipo de conduta que divergia da predominante. Nesse 

sentido, o mercador configurou-se como uma figura de primeiro plano, criador de novas 

relações, as quais se opunham aos alicerces tradicionais. Foram, portanto, importantes na 

economia e na estrutura social e cultural do medievo (Gurevic, 1989, p. 165).  

Os comerciantes (mercadores) exportavam o que excedia, principalmente os 

produtos agrícolas e afins. Comercializavam com o Mediterrâneo, o norte da Europa e 
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avançaram até o Oriente. Observa-se a abundância dos produtos agrícolas neste período por 

conta dos investimentos de D. Dinis na agricultura. Importavam produtos de luxo orientais e 

dos outros reinos, principalmente pedras preciosas, panos e sedas caras, além da madeira. 

Nesse amplo movimento de trocas, grandes mercadores dominaram circuitos diversos que 

envolviam alguns mesteirais. Santos acrescenta que os mercadores foram bastante relevantes 

para o comércio com o exterior, sobressaindo-se nas atividades econômicas portuguesas em 

larga escala (Santos, 2010, p. 276). É interessante perceber que os judeus faziam parte de uma 

cultura letrada e integravam esse grupo. É sabido que conheciam igualmente as rotas 

marítimas por conta das diásporas que os levaram a constantes deslocamentos. Tal grupo foi 

protagonista de um comércio próspero em exportação e importação.  

Num período de ascensão econômica, no qual as atividades comerciais avançavam 

generosamente, a prática da escrita ganhava fôlego até mesmo pela necessidade de registrar 

contratos, testamentos e diversos outros documentos. Desse modo, a escrita teve um papel 

primordial no exercício do poder régio no período estudado. 

 

2.2 A presença dos judeus no reino português 

 

Os judeus foram uma das minorias mais instigantes da Península Ibérica 

medieval. Autores como Carsten Lorenz Wilke (2009) afirmam que eles construíram uma 

história fascinante, marcada por períodos que se entrelaçam entre perseguições e proteções. 

Baseados no seu poderio intelectual e na sua habilidade com as finanças, impuseram-se como 

portadores e mediadores de ricas tradições culturais.  

Não há consenso quanto ao período da chegada e da presença dos primeiros 

judeus no território que mais tarde viria a ser Portugal. Em Os judeus em Portugal no século 

XIV, Maria José Pimenta Ferro assinala que, desde o século VI d. C., já havia vestígios da 

presença judaica na região da Espiche, próximo de Lagos, o que pode ser confirmada por uma 

lápide que lá foi encontrada (Ferro, 1979, p. 9). Embora não seja nosso intuito aprofundar essa 

questão, é válido retomar as observações de Wilke na sua História dos judeus portugueses, 

sobre o registro iconográfico encontrado na lápide funerária evocada por Ferro: encontra-se 

incompleto, gravado por meio de inscrição ornada por uma menorah,
54

 da qual resta somente 

a parte inferior. Sua datação foi registrada em língua e calendário latinos “[...] die quar [ta n] 

onas octo [bri] s era DXX”. O texto escrito em português corresponde à data de 4 de outubro 
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 Menorah em hebraico significa candelabro e/ou suporte para lâmpadas. 
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de 482. Wilke enfatiza, que o costume de redigir as grafias funerárias em língua hebraica só 

ocorreu quatro séculos posteriores ao século VI (Wilke, 2009, p. 14). 

O autor discorda da afirmativa de Ferro e acrescenta que são duas, e não uma, as 

lápides encontradas. Esse registro ficou conhecido durante longo período como o mais antigo 

vestígio da presença judaica em terras portuguesas. Mas, de acordo com os estudos de Wilke, 

essa grafia não poderia corresponder ao período referido pela autora, pois o vocabulário 

apresentado é característico do século X. 

Antes mesmo da invasão dos mouros, os judeus haviam se estabelecido em 

diversas localidades da Península Ibérica. Meyer Kayserling, em sua obra: Judeus em 

Portugal, mostra que sua presença na Península Ibérica antecede o período marcado pela 

dominação muçulmana. O autor menciona que a História de Portugal, como reino 

independente, só foi iniciada em meados do século XII e, a partir daí, a história dos judeus em 

Portugal foi se constituindo processualmente, mostrando que os monarcas portugueses não 

foram unânimes na forma como tratavam e lidavam com eles (Kayserling, 2009, p. 36). 

Não há datação correta do surgimento das comunidades judaicas nas cidades 

portuguesas, apesar dos progressos feitos pela historiografia judaica. José Mattoso, na obra 

Portugal medieval: novas interpretações, afirma que essas comunidades alastraram-se 

rapidamente por todas as cidades de Portugal. A priori, estabeleceram-se em Coimbra, depois 

no Porto, e só posteriormente nas cidades do interior fortalecidas pela ascensão do comércio 

terrestre com Castela em meados do século XIII (Mattoso, 1985, p. 333). De acordo com 

Mattoso, nesse período, aquelas comunidades se instalaram primeiro nas cidades centrais de 

Portugal. Provavelmente, isso ocorreu por conta dos atributos comerciais e financeiros dessas 

cidades, pois os judeus eram comerciantes natos. 

A presença dos judeus em Portugal foi importante do ponto de vista econômico, 

cultural e científico, conforme reconhece Esther Mucznik em seu artigo “Judaísmo português 

contemporâneo: Uma herança de continuidade e ruptura”.  Eles se destacaram na medicina, na 

astrologia e no comércio e contribuíram eficazmente nas questões referentes à administração 

financeira do reino (Mucznik, 2009, p. 223). Sendo assim, a Diáspora pode ser vista apenas 

como um acontecimento negativo para os judeus?  Por conta das diásporas percebemos 

aspectos que se consolidaram como positivos para esse povo. A história dos hebreus,
55
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 Todo judeu é hebreu, mas nem todo hebreu é judeu. Judeus são aqueles que respeitam e seguem a lei judaica, 

que se baseia nos ensinamentos transmitidos diretamente por Deus a Moisés no Monte Sinai sob duas formas: 

uma escrita, que constitui o Decálogo, e a outra oral, também proveniente dos ensinamentos de Moisés aos 

sábios daquela geração, que as transmitiram às gerações subseqüentes, sem a existência de um registro escrito. 

Com a destruição do Segundo Templo e a conseqüente dispersão dos judeus na Diáspora, os rabinos 
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também chamados de israelitas ou judeus, está contida nas Sagradas Escrituras, nos cinco 

primeiros livros que a compõem: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 

reconhecidos pelos judeus como Pentateuco, ou Tora,
56

 integrada ao ensinamento do 

Talmud
57

 e ainda aos comentários e especulações filosóficas de princípios morais, que 

constituem o conjunto das doutrinas religiosas seguidas e obedecidas pelos judeus. 

Adolfo Benarus, na obra Os judeus, afirma que esse povo se tornou numeroso e 

influente na humanidade, não apenas por sua elevada intelectualidade, mas também por conta 

da sua fidelidade à crença religiosa, pois foi por conta dessa fidelidade ao judaísmo que foram 

“perseguidos” ao longo da história (Benarus, s/d, p. 7-8). 

Historiadores e outros pesquisadores da história dos judeus em Portugal apontam 

as constantes diásporas sem fazer ligações dessa perseguição com o destaque cultural e 

letrado que teve esse grupo. As diásporas iniciadas ainda pela persecução engendrada pelos 

romanos aos judeus, momento em que destruíram Jerusalém e queimaram o templo sagrado 

desse povo, numa ação liderada por Tito no ano 70 d. C, resultaram na sua escravização e 

dispersão pelo mundo romano. Em consequência das várias perseguições, acusações e 

demonstrações de ódio a que foram submetidos, os judeus buscaram outras terras para 

sobreviver, assim tiveram contato com diversas outras culturas e línguas, tornando-se 

cosmopolitas por necessidade. Mas há que se pensar na reação positiva dessa trajetória, pois 

foi por meio desse processo que sobressaíram-se nas diversas atividades intelectuais, 

financeiras e culturais em Portugal. Asseveramos que esses elementos foram fundamentais 

para a prosperidade econômica e a tolerância que conquistaram no reino português. Embora 

fossem indesejados por parte da sociedade cristã, os judeus se firmaram como peças 

fundamentais em diversos ofícios da coroa portuguesa. 

 

2.3 Os judeus na administração régia  

 

                                                                                                                                                         
consideraram necessário registrar as tradições orais por meio da escrita, para que estas não se perdessem. Assim, 

graças ao trabalho dos tanaítas (Tanaim), tendo como expoente o rabino Judá HaNassi, essa tarefa foi 

desenvolvida por volta do século II da era comum, constituindo a Mishná (Giglio, 2000, p. 13). 
56

 A Torá: Instrução ou Lei, proclamada por Moisés, consiste nos Dez Mandamentos (Benarus, s/d., p. 12-13). 
57

 O Talmud é um dos maiores livros do mundo e as noções nele contidas pertencem aos ramos mais diversos do 

saber humano: astronomia e medicina, matemática e legislação, anatomia e botânica; alem do campo enorme que 

ocupa, e no qual se registram as mais altas concepções morais e religiosas. O seu todo lhe dá foros de fonte 

importante, para a história da civilização, assim como, fornece dados indispensáveis para a história das ciências 

(Benarus, s/d., p. 64). O Talmud é dividido em partes, sendo a primeira delas a Mishná e Guemará. De acordo 

com o local no qual a Guemará foi criada, denomina-se Talmud de Jerusalém ou Talmud Babilônico. Como na 

Babilônia o ambiente era mais profícuo para o estudo, por conta do favorecimento econômico e maior 

estabilidade política dessa sociedade, o seu Talmud, concluído por volta do século VI, foi mais bem elaborado 

que o Talmud de Jerusalém (Giglio, 2000, p. 13).     
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A partir das leituras e das fontes analisadas neste estudo, surge-nos a questão 

referente à participação dos judeus na economia portuguesa. Os judeus exerceram atividades 

administrativas na corte portuguesa, mesmo diante da imposição da Igreja de não oferecer 

cargos para esse grupo nos ofícios régios. Não podemos olvidar que os judeus tinham diversas 

habilidades, e que muitas delas foram possibilitadas pela Diáspora. É preciso enfatizar que os 

judeus, assim como os árabes, habituaram-se a desempenhar as atividades que exigiam o 

domínio econômico, especializando-se, por meio da prática, em funções financeiras que 

lidavam com a moeda e o comércio,
58

 bem como nos ofícios artesanais como alfaiates, 

sapateiros, ourives, ferreiros e médicos.  

José Mattoso aponta que atuavam nos campos, em atividades agrícolas, sobretudo, 

na produção de gêneros comercializáveis, dentre eles o vinho. Obtiveram papel fundamental 

na ativação da economia monetária, no desenvolvimento de mecanismos e técnicas artesanais, 

destacando-se na economia portuguesa. A utilização de seus serviços pelos monarcas iniciou-

se desde os tempos em que “governou” o primeiro rei, D. Afonso Henriques (1139-1185), que 

lhes aproveitou nas atividades fiscais, conferindo-lhes cargos de almoxarifes. Com efeito, os 

atributos culturais dos judeus contribuíram para que eles tivessem um papel importante na 

economia portuguesa (Mattoso, 1985, p. 332). 

Essa proeminência salientada por Wilke corrobora a visão de Mattoso, ao 

enfatizar que a comunidade judaica portuguesa não constituía um protótipo medieval de um 

grupo coeso financeiramente: seus membros praticavam atividades que iam desde cargos 

relativos à administração da coroa até tarefas próprias do campesinato. Existia, ainda, um 

grande número de indigentes que sobreviviam da assistência comunitária, que os próprios 

judeus concediam aos seus irmãos de fé (Wilke, 2009, p. 32).  

Vários autores observam que os judeus se fizeram notáveis na ocupação de cargos 

públicos, ainda no primeiro reinado de Portugal. Kayserling ressalta que, desde o reinado de 

D. Afonso Henriques, já havia indícios da presença de um judeu nominado D. Yahya Ibn 

Yaish, um homem de posses que ocupou os cargos de mordomo real e cavaleiro-mor e, por 

seus préstimos, recebeu como recompensa duas aldeias, cada qual constituída por uma casa 
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 No que se refere à prática comercial, os judeus era constantemente acusados de roubarem nos pesos e medidas 

das mercadorias. Álvaro Pais Menciona o imperador Adriano que, ao seu tempo, pronunciou que os possuidores 

de balanças ou medidas viciadas ou falsas eram abrangidos pela lei Cornélia sobre a falsidade, se as usassem. 

Aqueles que fraudassem as medidas seriam semelhantes aos dardanários, palavra derivada do Dárdano, os quais 

eram agentes de impostos, que se esforçavam para que a carestia dos víveres fosse maior, comprando todos os 

gêneros que podiam encontrar, para depois somente eles os comercializarem pelo valor que quisessem. Deste 

modo, deveriam ser punidos pelas leis (Pais, 1995, p. 423).  
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isolada com as terras que a ela pertenciam, as chamadas Aldeias dos Negros
59

 (Kayserling, 

2009, p. 36). Reuven Faingold, em seu artigo Los judios en las cortes reales portuguesas, 

afirma que o judeu Yahya Ibn Yaish ajudou D. Afonso Henriques a conquistar Santarém aos 

mulçumanos em 1140, e também acolheu os judeus espanhóis exilados, perseguidos pelo 

fanatismo ao amohade, 
60

 em 1148 (Faingold, 1995, p. 78). 

Ferro corrobora a visão de Kayserling e Faingold, enfatizando que, desde o 

reinado de D. Afonso Henriques, já havia judeus disseminados por diversas localidades do 

reino português, em especial a cidade de Lisboa e a vila de Santarém. No momento da 

conquista de Santarém, já era mencionada a existência de uma comunidade judaica de grande 

relevância na cidade de Lisboa, sendo a sinagoga
61

 a mais antiga de Portugal. Para Ferro, D. 

Afonso Henriques, bem como D. Sancho I (1185-1211), aproveitou-se da presença dos judeus 

para povoar o território conquistado. A população judaica, nesse período, aumentou 

consideravelmente, formando uma comuna ou aljama, 
62

 cuja organização historiadores como 

Alexandre Herculano e Gama Barros compararam com a disposição dos concelhos 
63

 (Ferro, 

1979, p. 10).  

Nos séculos XIII e meados do XIV, especificamente até o governo de D. Dinis 

(1279-1325), percebemos um processo de interdependência nessa relação que vai para alem 

do que salienta Wilke. Observa-se que “os reis necessitavam dos judeus, tanto quanto, os 

judeus necessitavam dos reis” (Wilke, 2009, p. 31). Os judeus eram hábeis nas atividades 

financeiras e fiscais do reino, e fontes de altos impostos para a coroa, portanto, elementos de 

destaque para a economia portuguesa. Já os reis davam proteção aos judeus e garantia-lhes 

boa convivência no reino, levando em consideração que eram estrangeiros e professavam 

outra fé. Portanto, havia uma reciprocidade nessa relação dos judeus com a coroa. 

                                                 
59

 D. Afonso Henriques, com a conquista de Santarém, venceu inicialmente os mouros (negros) e talvez, por tal 

motivo, após esta vitória tenha presenteado a Jaisch com as duas aldeias, que antes eram propriedades dos negros 

(Kayserling, 2009, p. 36). 
60

Os almohades (Al-Muwahhidun, na língua árabe:          ) são membros de uma religião não cristã no Islã, um 

grupo de muçulmanos puritanos, originalmente bárbaros, que surgiu no Marrocos no século XII, como uma 

reação contra os almorávidas corruptos, e que governou a Espanha e todos os Maghrib em acerca de 1147 a 

1213. 
61

 Qualquer comunidade habitada pelo menos por dez judeus adultos deve ter um local designado onde possam 

se reunir para a prece. Este local é chamado de sinagoga (na língua hebraica: Beit Knesset). Disponível em: 

<http://www.chabad.org.br/biblioteca/artigos/sinagoga/home.html>. Acesso em: set. / 2011.
 

62
 Aljama: o português medieval designa por um termo técnico, comuna, tanto a comunidade local dos cristãos 

sob o domínio do Crescente quanto a dos mulçumanos (ou judeus) sob a Cruz. O termo traduz a expressão árabe 

al-jâme e expressa as assembleias religiosas, mesquitas, igrejas ou sinagogas, e que sobreviveu igualmente  no 

castelhano aljama, termo reservado às comunidades judaicas e mouriscas (Wilke, 2009, p. 43).   
63

 A comparação entre o concelho e a sinagoga se deu por conta de esta significar para os judeus um tipo de 

assembleia como ocorria nos concelhos dos cristãos (Ferro, 1979, p. 11).  

http://www.chabad.org.br/biblioteca/artigos/sinagoga/home.html
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Uma ínfima elite judaica obteve cargos administrativos da coroa portuguesa, 

favorecendo e influenciando a posição geral dos judeus no reino. Por estarem mais próximos 

dos reis, conseguiam fazer queixas e reivindicavam os direitos de seus conterrâneos. No 

reinado de D. Sancho I (1185-1211), o judeu D. Yosef ben Yahia foi colaborador e 

administrador da coroa, por tal motivo era altamente estimado por esse monarca (Faingold, 

1995, p. 78). O historiador Elias Lipiner ressalta que, no reinado de D. Afonso II (1211-

1223), instituiu-se uma lei que restringia os direitos dos judeus, proibindo-lhes o acesso a 

cargos públicos. Essa lei deveria vigorar não apenas em seu reinado, bem como no de seus 

sucessores (Lipiner, 1982, p. 56). A lei outorgada em 1211, por Afonso II, estabeleceu que 

tanto os judeus quanto os mouros não deveriam ocupar cargos régios: 

 
Porque aqueles que ssom honrados pelo sancto baptismo nom devem a sser 

agravados dos judeus. Os quaaes, nos assy como testemunho da morte de 

Jesu Christo devem a sser defesos solamente porque som homeens. Poren 

mandamos e estabeleçemos que nem nos, nem nossos suçessores nom façam 

Judeu nem mouro nosso oveençal nem lhis cousa encomendar per que os 

cristãos em alguma cousa sseiam agravados. E pero nom defendemos aos 

outros que lhis os seus serviços possam encomendar. Item defendemos aos 

Judeus e aos mouros so pena de quanto ouverem. EE so esta mesma pena 

defendemos que nenhuu Judeu nem mouro o filho que ouver for tornado aa 

fe de christo que o nom exerdem mais sol que for tornado o viver antre seus 

parentes. E outrossy defendemos que depois que o Judeu ou mouro for 

tornado aa Fe de iesu christo que nom torne aa fe  que ante tijnha. E se o 

fezer perca a cabeçae depois que for amoestado nom sse quiser tornar ou 

emendar (Livro das Leis e Posturas, 1976, p. 19).  

 

Desse modo, no período que compreendeu seu reinado, não houve judeus 

ocupando cargos públicos. Todavia, essa lei não foi cumprida pelos sucessores, especialmente 

por D. Dinis e D. Afonso IV, conforme trataremos no capítulo terceiro.  

Ainda assim, em Portugal, os judeus foram atuantes na administração régia. Frei 

Francisco Brandão, na Monarquia lusitana, noticia que, no tempo de D. Sancho II (1223-

1248), ocuparam colocações importantes, o que se repetiu no reinado de D. Afonso III (1248-

1279), pai de D. Dinis, como é o caso de Yehudah ben Menir, conhecido por D. Judá, que foi 

seu arrabi-mor
64

 e posteriormente foi ministro da fazenda de D. Dinis, e de D. Guedelha, que 

ocupou, alem de outros, o ofício de tesoureiro de D. Brites, mãe do referido monarca.  

                                                 
64

 Em 1278, uma missiva de D. Afonso III ao concelho municipal de Bragança mencionou pela primeira o cargo 

de arrabi-mor, criado para centralizar a justiça interna entre os judeus e a recepção dos seus impostos. Em 

Castela e Aragão, já existia o termo “rabino da corte”, tendo esses dois reinos instituído igualmente o alcaide-

mor como chefe de todos os mulçumanos. A função de rabi-mor viria a adquirir em Portugal estabilidade sem 

igual nos reinos vizinhos. Um interlocutor constantemente junto ao rei se revertia em vantagens para os judeus, 

em contrapartida permitia à coroa o controle indireto sobre a vida comunitária judaica (Wilke, 2009, p. 24). 
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 D. Afonso IV, filho e sucessor de D. Dinis, continuou servindo-se dos préstimos 

de D. Guedelha na coroa, criou diversas formas para as cobranças de impostos e acordou com 

os judeus que, em lugar dos serviços particulares que lhes prestavam, daquele momento em 

diante lhe pagariam 50 mil libras
65

 por ano, alem do tributo ordinário.  

Para que os judeus não tivessem superioridade sobre os cristãos, ressalta-se que, 

desde o reinado de D. Sancho II, o papa Gregório IX (1227-1241) repreendeu o referido 

monarca por meio da Decretal Ex Speciali, título referente aos judeus e sarracenos. Nesse 

documento, o papa mandou que os bispos de Astorga e Lugo remediassem os abusos 

cometidos pelos cobradores de impostos da coroa. E, nos casos que judeus ou mouros 

ocupassem tal cargo, que se constituísse um superintendente cristão para coibir qualquer 

constrangimento aos eclesiásticos e aos cristãos quanto ao rigor da execução e à forma de 

cobrança (Brandão, 2008, p. 13). 

De acordo com frei Brandão, os judeus de Portugal, naquele tempo, eram 

prósperos economicamente e mais ricos se comparados com os de Castela, pois neste reino 

não lhes era permitido a aquisição de bens de raiz como ocorria em Portugal. Em Castela, os 

judeus viviam de contratos e rendas, como se vê nas cortes de Madrid, em 1329, presididas 

por D Afonso XI (1312-1350), o qual adotou política semelhante à dos seus antecessores - seu 

pai, Fernando IV (1295-1312), seu avô Sancho IV (1284-1295) e seu bisavô Alfonso X 

(1252-1284) (Brandão, 2008, p. 14). 

Wilke trata da política de povoamento adotada pelos primeiros reis portugueses, 

que favoreceu as comunidades judaico-portuguesas. Apesar de não ter havido unanimidade 

entre os reis portugueses quanto ao tratamento dispensado aos judeus, Wilke percebe que a 

política de favorecimento à minoria judaica, adotada por alguns monarcas, é evidenciada por 

meio da empregabilidade desse grupo na administração régia, como ocorreu nos primeiros 

reinados, até o governo de D. Afonso IV (Wilke, 2009, p. 23-24). 

A presença judaica passou a ser um elemento decisivo na vida política da 

monarquia lusitana. Por serem conhecedores das línguas ibero-romana e árabe, por serem 

letrados, competência financeira e o mais relevante, por ter sua independência condicionada à 

garantia de lealdade à coroa, os judeus se tornaram intermediários ideais para os monarcas 

portugueses. Esse grupo representava, ainda, uma importante fonte de receitas fiscais. Eram 

peças importantes para a administração fiscal dos territórios conquistados aos mouros desde 

D. Afonso Henriques (Wilke, 2009, p. 23). 
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 Conversão da moeda utilizada nos tempos de D. Afonso IV para a moeda atual, realizada por D. Frei 

Francisco Brandão (Brandão, 2008, p. 14). 
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Os reis, de fato, protegiam os judeus pela necessidade de tê-los no reino. 

Observamos que os monarcas atribuíram a eles um notável desempenho profissional. Há que 

asseverar que a população majoritariamente cristã se queixava dessa situação, fundada no 

mérito empreendido pelo desempenho profissional judaico. Observa-se que monarcas como 

D. Dinis mantinham laços de fidelidade com esses servidores, chamando-os de “meus 

judeus”, acudindo-os sempre que eram ofendidos, agredidos ou roubados.   

Há um processo ambivalente na construção da relação entre os judeus e a coroa, 

iniciado desde o reinado de D. Afonso Henriques, prolongando-se até D. Afonso IV. Os reis 

buscavam proteger os judeus, visando a seus préstimos intelectuais e habilidades na lida com 

as finanças da coroa, ao mesmo tempo em que precisavam atender aos anseios e imposições 

da Igreja. Portanto, de certa forma, havia restrições contra os judeus, mas, de modo 

ambivalente, essa relação foi marcada por ações protecionistas e restritivas, embora tenham 

sido nominadas por diversos autores como perseguição. 

Ressalte-se que os monarcas portugueses, desde o século XII, procuraram 

fortalecer as fronteiras do território português, no processo de reconquista, e objetivavam 

alcançar a afirmação do poder régio. Assim, os interesses políticos e econômicos da coroa 

passaram a entrar em choque com os interesses da Igreja, que velava por uma legislação 

antijudaica e na separação entre judeus e cristãos, o que nem sempre acontecia. A Península 

Ibérica, e principalmente Portugal, diferenciou-se dos demais reinos europeus pela presença 

de três grupos culturais distintos: os mulçumanos, os judeus e os cristãos.  

 

2.4 Entre a perseguição e a tolerância: o lugar social dos judeus em Portugal  

 

Nos governos de D. Dinis e de D. Afonso IV evidenciamos diferentes formas de 

tratamento dispensado aos judeus, engendrado pelos interesses políticos, econômicos, 

culturais e religiosos que permeavam os dois reinados. Wilke assinala que, apesar de toda a 

tentativa do clero ter culminado para que houvesse a transformação da antipatia aos judeus em 

uma ideologia religiosa, a prática idealizada pelo poder eclesiástico não tomou maiores 

proporções em Portugal (Wilke, 2009, p. 41).  

Sucessivos reis portugueses sofreram pressões do clero em relação ao tratamento 

que dispensavam aos judeus, geralmente sancionadas pelo papado. As quais resultavam na 

emergência de um dilema quase impossível de ser solucionado para o poder régio. A 

importância econômica e social dos judeus não permitia que os monarcas executassem as 
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medidas restritivas que eles próprios se viam forçados a adotar contra os judeus. Portanto, as 

relações de poder no medievo português, de D. Dinis e D. Afonso IV se entrelaçam num 

emaranhado, caracterizado, de um lado, pelos ensejos da Igreja em relação aos judeus e, do 

outro, pelas atitudes do monarca acerca dos judeus e da Igreja e, ainda, dos judeus com a 

coroa e o papado. Podemos observar três situações que determinam esse processo: a Igreja 

buscava converter os judeus à fé cristã e, por tal motivo, os tolerava, mas não admitia que esse 

grupo se sobressaísse em relação aos cristãos; os monarcas necessitavam usufrir da mão de 

obra judaica, principalmente nas ocupações referentes às finanças do reino e, ao mesmo 

tempo, precisavam do aval do poder espiritual, pois eram reis cristãos.  

Desde os tempos remotos ocorriam embates pela disputa de poder entre as esferas 

temporal e espiritual. No período compreendido entre os dois reinados aqui estudados, que 

marcam os anos entre 1279 e 1357, a intervenção do papado e do clero português na 

legislação de D. Dinis e D. Afonso IV acerca dos judeus não foi diferente do que já ocorria há 

séculos na Europa ocidental.  

O conjunto de leis instituídas pelos monarcas portugueses não desconsiderou a 

articulação do discurso utilizado pela Igreja desde a Antiguidade, centrado na culpabilização 

dos judeus
66

 pela morte de Cristo. Esse discurso levou os cristãos a se distanciarem dos 

judeus. A acusação tornou-se a justificativa fundamental e, ao mesmo tempo, a explicação 

para a onda de perseguição aos judeus no período medieval.  

Na perspectiva de deicidas,
67

 os judeus seriam merecedores do castigo divino e, 

conforme as imposições eclesiásticas, não deveriam ocupar cargos públicos e só poderiam 

exercer profissões desprovidas de status. Ainda nos tempos do império romano, os judeus 

ocupavam a função de mercadores, ofício tolerado, mas não respeitado, pelas sociedades 

agrícolas da época. Com as Cruzadas, já no medievo, especificamente entre os séculos XI e 

XIII, com a abertura das novas rotas comerciais na Europa, as atividades mercantis ganharam 
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 São designados judeus aqueles indivíduos que seguem a religião judaica. O nome judeu deriva da palavra 

Judá, o quarto filho de Jacó que deu origem a uma das tribos de Israel e mais, em 957 a. C., há um dos reinos que 

se constituiu após a morte de Salomão. As principais características e qualidades dos judeus concentraram-se nas 

resistências desse grupo às mais cruéis, bárbaras e persistentes perseguições, que perduraram durante séculos 

(Remédios, 1895, p. 6-7). 
67

 Álvaro Pais compara a morte de Abel provocada pela traição de Caim, à morte de Cristo que foi traído por 

Judas. “Por isso o irmão mais novo é morto pelo mais; Cristo, cabeça, do povo mais novo, é morto pelo povo 

mais velho, o dos judeus”. Justos escolhidos na terra, para que se guardasse a forma de toda justiça. “Devia 

chamar-se Abel, isto é, justo, para que nele só, semelhantemente, todos por imitação se justifiquem, visto que ele 

foi o primeiro homem que viveu justamente durante este espaço de tempo até ao começo do Novo Testamento. 

Por imitação dele, Cristo foi posto como cabeça dos justos, e Judas seu traidor houve de pôr-se como cabeça dos 

pescadores” (Pais, 1995, p. 393, vol. V). 
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prestígio, o que contribuiu para que os cristãos também se iniciassem nessa ocupação. Diante 

disso, os judeus ampliaram o seu leque de atividades.  

Assim, as corporações de artesãos que estavam sendo organizadas àquele período 

passaram a admitir preferivelmente cristãos. A propósito desses fatos, Jacques Attali defende 

a tese de que o empréstimo de dinheiro a juros (a usura) era o único meio de sobrevivência 

possível para os judeus, portanto, uma atividade necessária, embora duramente recriminada e 

proibida pela Igreja. Percebemos, porém, que, praticando os empréstimos a juros, 

normalmente altos, os judeus se enriqueciam substancialmente e eram cada vez mais 

indesejados entre os cristãos (Attali, 2010, p. 12). Ao longo da pesquisa, percebemos a 

constante queixa dos membros eclesiásticos ao papado, e da sociedade cristã aos reis, 

referentes à prática da usura, fator que retrata também a voz dos cristãos na construção dessas 

imposições eclesiásticas e régias. Álvaro Pais assinala que pecam aqueles que praticam a 

usura, “[...] porque sob a capa de piedade e liberalidade encobrem as usuras, vendendo a 

prazo por preço superior ao que devem” (Pais, 1995, p. 421). O mesmo ocorria com os 

empréstimos, os quais eram dados a juros altos. 

Cada época inventa o seu mito, ou representação do real. Nesse sentido, Carlos 

Ginzburg afirma que o momento pode assumir vários aspectos em um discurso, seja ele o da 

idolatria por uma estátua de cera ou a expressão de furor patriótico. O fim é sempre o mesmo: 

garantir a ordem social e manter a distância em relação aos grupos sociais ou étnicos 

considerados inferiores. Como ocorre no caso dos judeus: o convívio com outras culturas faz 

parte de um constante desafio ao longo do tempo, conforme enfatiza Ginzburg. Nesse aspecto, 

a convivência entre judeus, cristãos e mulçumanos, não era entendida de forma distanciada do 

que o autor afirma, pois era algo desafiador, por conta de suas contradições culturais e 

religiosas. Guinzburg, em Olhos de madeira, possibilita-nos observar pontos positivos do 

convívio entre grupos “divergentes”, pois se constitui uma experiência enriquecedora, mas, 

por outro lado, assinala ser um dos desafios mais tensos do processo histórico, composto pelo 

imaginário e constituído por um sistema de representações sobre o mundo, que se coloca na 

realidade (Ginsburg, 2001).  

As atividades correspondentes à vida financeira, cultural e intelectual davam 

destaque aos judeus em relação aos cristãos e por isso, passaram a incomodar cada vez mais o 

poder eclesiástico, pois, na concepção religiosa cristã, os judeus não poderiam se sobressair 

em relação aos cristãos, para que não houvesse a ameaça dos fiéis da fé católica passarem a 

duvidar dela, ou mesmo acreditar que outras religiões fossem superiores, de tal modo que, 

posteriormente, não se entusiasmassem com a fé alheia e se convertessem a ela. A 



89 

 

 

convivência dos cristãos com os judeus, para a Igreja, tornou-se uma ameaça. Nesse sentido, o 

clero, em suas assembleias conciliares, formulou imposições ditadas aos cristãos, 

estabelecendo como estes deveriam proceder em relação aos judeus. Segundo a Monarquia 

lusitana, “[...] os judeus deveriam usar divisas, conforme o Concilio geral tinha ordenado 

[...]”, deveriam, ainda, pagar dízimos (Brandão: 2008: 13). O autor utilizou o termo divisas 

para expressar os sinais de distinção (estrela de Davi) impostos pelo IV Concílio de Latrão de 

1215, visto que os cânones impuseram aos judeus o uso desses sinais para distinguí-los dos 

cristãos. As imposições realizadas por diversos Concílios iam alem do uso do distintivo, os 

judeus não poderiam comer à mesa com os cristãos, nem ocupar cargos públicos deveriam, 

ainda, morar em bairros separados para não se misturarem com os cristãos.  

Os reis portugueses eram católicos e, por tal motivo, deveriam também obedecer a 

essas determinações tomadas pelo poder eclesiástico nessas assembleias. Contudo, diversos 

monarcas fizeram ouvidos moucos a muitas dessas imposições, como exemplo citamos os 40 

artigos de acusação do clero a D. Afonso III, e posteriormente reelaborado contra D. Dinis, 

reis que buscaram fortalecer o poder régio e a economia portuguesa e, para tanto, deram 

empregos aos judeus na coroa e os dispensaram do pagamento de alguns impostos e do uso 

distintivo dos sinais, por perceberem a importância deles para a economia de Portugal. 

Conforme constata a Monarquia lusitana: 

 
No tempo do nosso Rey D. Dinis parece se continuava ainda authorisar os 

Iudeus com os officios públicos, porque no 27. artigo dos 40. que em Roma 

derão os Ecclesiasticos contra El Rey no anno de 1289. lhe argüirão que 

provia os Iudeus nestes officios e sobre este favor lhe permitia, andar sem 

sinaes, nem divisas [...] e que ultimamente não permitia que os obrigassem a 

pagar dízimos; o que tudo então prometeu reformar, ajustando-se aos 
Canones (Brandão, 2008, p. 13, vol. VI). 

 

A Igreja elaborou o discurso de deicidas para construir uma representação de 

verdade em relação aos judeus. Michel Foucault (1996), em sua obra Ordem do discurso, 

assinala que em toda sociedade a elaboração do discurso é controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída. 

Desse modo, o poder eclesiástico se valeu do discurso que apontava os judeus 

como pecadores para colocá-los numa posição inferior à dos cristãos. Mas há que se perceber 

que a atitude da Igreja para com os judeus não se deu de forma isolada, ela era válida para 

toda a região europeia vinculada à fé cristã.  

Entre o século XIII e meados do XIV, a Igreja não conseguiu consolidar seu 

objetivo de afastar definitivamente os judeus dos cargos da coroa, pois os atributos 



90 

 

 

intelectuais desse povo possibilitaram-lhe dar continuidade à atuação dos ofícios reais e às 

atividades de destaque social, como médicos e físicos, dentre outros ofícios respeitados.  

 

2.5 Os judeus na legislação eclesiástica 

 

Os reis portugueses eram cristãos, deste modo, associavam seu poder monárquico 

à vontade de Deus. Logo, o governo deles deveria atender aos anseios emanados da Santa Sé. 

As leis criadas pelos monarcas também seguiam essa lógica, deveriam respeitar e acatar os 

decretos conciliares e sinodais. O Livro II das Ordenações Afonsinas trata dessas relações 

entre a coroa e a Igreja. Nesse volume da obra, encontramos a seguinte descrição: “Quando a 

ley contradiz aa Degratal, qual dellas se deve guardar [...]” (Ordenações Afonsinas, 1998: 

161, Liv. II, tít. IX). Estas linhas nos esclarecem o âmbito em que o direito subsidiário é 

tratado no quadro global em que a questão primordial se refere ao conflito existente entre o 

poder temporal e o espiritual.  

O título VIII descreve a superioridade  das leis portuguesas,  trata dos costumes 

do reino e estilos da corte, registrada no enfoque seguinte: “Estabelecemos, e poemos por Ley, 

que quando alguu caso for trazido em pratica, que seja determinado per algua Ley do Regno, 

ou estillo da Corte, ou costume dos nossos Regnos antigamente usado, seja per elles julgado 

[...]” (Ordenações Afonsinas, 1998: 161, Liv. II, tít. IX). Essa citação nos leva a considerar a 

existência de abusos e a supervalorização do poder real em detrimento do direito canônico. 

Acrescenta-se a esta citação a afirmação subseqüente “[...] onde a Ley do Regno dispõem, 

cessam todalas outras Leys, e Direitos [...]” (Ordenações Afonsinas, 1998: 161-162, Liv. II, 

tít. IX). Nota-se o prevalecimento do direito pátrio no caso da hierarquia do direito canônico, 

uma vez que a expressão Ley do Regno apresenta-se com um significado de direito pátrio. Na 

ausência de resposta das fontes imediatas, recorria-se ao direito subsidiário “[...] e quando o 

caso, de que se trauta, nom for determinado per Ley do Regno, mandamos que seja julgado, e 

findo pelas Leyx Imperiaaes, e pelos Santos Cânones” [...]” (Ordenações Afonsinas, 1998: 

163, Liv. II, tít. IX). Num primeiro momento, as Ordenações remetem aos direitos romano e 

canônico, pois primeiro recorria-se a esses direitos, no caso de concórdia ou possibilidade de 

harmonização entre as leis régias e as dos santos cânones, fator que não geravam problemas 

específicos. Mas, quando nenhum desses direitos dispunham de normas aplicáveis, buscava-

se subsidiar a causa criando novas regras.  

Os monarcas buscavam minimizar os conflitos entre os dois direitos: o romano e o 

canônico. Nas Ordenações Afonsinas, encontramos registros que evidenciam essas ações 
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régias: “[...] E acontecendo, que acerca de tal caso as Leyx Imperiaaes sejam contrairas aos 

Cânones, mandamos que assy nas cousas temporaes, como espirituaes, se guardem os 

Cânones, se o caso tal for, que guardando as Leyx Imperiaaes, traga pecado”. As 

divergências em relação ao cumprimento das leis entre os poderes temporal e espiritual eram 

constantes, por isso ordenava-se [...] nosso temporal, que a guarda das Leyx Imperiaaes nom 

traga pecado, ellas devem seer guardadas nom embargante que os Cânones sejam em 

contraira disposiçom [...]” (Ordenações Afonsinas, 1998, Liv. II, tít. IX). Neste caso, se as 

causas julgadas não incorressem em pecado, deveriam obedecer às leis reais, mesmo se as leis 

canônicas divergissem das leis régias. Mas, nos casos de ordem espiritual, ou temporal, que 

incidissem em pecado, estas deveriam seguir as leis canônicas. Segundo Mário Reis Marques, 

em História do direito português medieval e moderno, “O critério do pecado é assim um 

critério intransponível. A transgressão da moral religiosa ou das leis divinas está vedada ao 

julgador. Este deve obediência ao Padre Santo, e a Santa Igreja” (Marques, 2009, p. 78). Essa 

obediência justifica teoricamente o recurso ao direito canônico. 

Os casos que envolviam questões relacionadas ao pecado, à existência de omissão 

no direito pátrio, ou nas leis régias e demais soluções propostas pelo direito canônico, ou, 

ainda, o fato de não encontrar solução nas fontes legislativas do período, todas essas situações 

eram remetidas à corte para que o monarca decidisse a norma que deveria ser aplicada, a qual 

era posteriormente estendida a todos os demais casos de mesma causa. Nesse sentido, cabia 

aos reis conhecer as leis canônicas e respaldar-se nelas para ordenar as leis régias. Torna-se 

relevante ressaltar como os cânones decretavam acerca dos judeus, para possibilitar-nos a 

análise das promulgações régias sobre eles.  

A relação da Igreja
68

 com os judeus perpassava momentos de tolerância e 

conflitos: por quê? De acordo com Jeffrey Richards, em sua obra Sexo, desvio e danação: as 

minorias na Idade Média, a posição da Igreja acerca dos judeus baseava-se na teologia de 

Santo Agostinho, segundo a qual os judeus deviam ser protegidos porque tinham um papel de 

suma importância a ser desempenhado no plano da salvação divina. Há que se reconhecer que 

os judeus fizeram sua parte quanto à difusão da palavra de Deus, pois, alem de terem escrito o 

Livro Sagrado, contribuíram largamente na divulgação dos cinco primeiros livros do Velho 

Testamento da Bíblia Sagrada. Contudo, o fato de não acreditarem que Jesus era o Messias 
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 Cristo é a cabeça da Igreja. “Como a Igreja dos antigos padres e a actual são uma só, e tiveram sempre Cristo 

como cabeça. Quando teve início o reino da Igreja. Como começou o reino terreno em Nenrod por tirania, e 

continuou nos fiéis até Cristo. Que o primeiro rei católico foi Melquisedeque. Que, após a saída dos filhos de 

Israel do Egipto, os sacerdotes governaram o povo. Como então os sacerdotes tinham a jurisdição temporal. Que 

os clérigos podem ter jurisdição temporal e domínio. De novo, que a Igreja antes e depois de Cristo é uma só” 

(Pais, 1995, p. 287, vol. I).  
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enviado por Deus determinou que sofressem várias restrições, impostas em sínodos e 

concílios eclesiásticos (Richards, 1993, p. 99).  

 

2. 5. 1 Apontamentos acerca da concepção do poder papal 

 

Desde seus primórdios, a Igreja Católica cumpriu o papel de transmissora da 

tradição escrita. Segundo Jurgen Miethke, em Las ideas políticas de la Edad Media, a Igreja 

administrou institucionalmente e quase com exclusividade as tarefas vinculadas aos textos 

escritos e cumpriu o papel de transmissora da tradição escrita, sem se descuidar de suas 

funções e atendendo às próprias experiências e necessidades. Foi a responsável pelos 

primeiros desenvolvimentos intelectuais do pensamento político, possibilitando 

desenvolvimentos teóricos. Ainda em Roma, o papa Gelásio I (492-496) escreveu que eram 

duas as instâncias que governavam esse mundo: a sagrada autoridade dos bispos e o poder dos 

reis. Mas tanto maior era o peso do sacerdócio, porque, segundo o papa, estes deveriam 

prestar conta dos reis no juízo final (Miethke, 1993, p. 14-15).  

A quais interesses atendiam essa orientação do papa Gelásio I? É necessário 

compreender que tal formulação orientava a unidade da Igreja Cristã, assim considerava-se a 

sagrada autoridade dos bispos e do poder régio em sua epístola, mais, em termos de 

reciprocidade do que de subordinação de um ao outro. Conquanto, nem a Igreja, nem o 

“Estado” eram compreendidos como instituições sociais de contornos definidos, no sentido 

moderno da expressão. Nem mesmo a própria Igreja se reconhecia como uma organização 

independente em oposição à ordem estatal.  

Nesse período, adotou-se a prática de que os dois poderes não se confrontavam e 

que, portanto, caminhavam pari passu, e isso se prolongou durante o pontificado de Gelásio I, 

o qual posteriormente permitiu que o sacerdócio expressasse suas pretensões de exercer uma 

corresponsabilidade sob o governo temporal. Desse modo, a sagrada autoridade do bispo 

poderia colocar-se junto e, ao mesmo tempo, superior ao poder temporal, que permanecia até 

então inquestionável. O texto de Gelásio I teve repercussão por discutir as esferas religiosa e 

temporal, não como instituições de perfis delimitados que se enfrentavam entre si, mas como 

ofícios ocupados por pessoas encarregadas do exercício de uma função. Desta maneira, o 

bispo e o rei eram portadores de diferentes ofícios dentro de um conjunto maior, constituído 

pelo povo cristão (Miethke, 1993, p. 16). 

Os funcionários eclesiásticos dificilmente escapavam da ordem política. Diante 

das às pretensões dos governantes temporais, os homens da Igreja deviam exercer essas 
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funções de forma mais intensa do que se desejava num período em que os pontos de apoio 

institucionais eram extremamente frágeis, o que de certa forma afetava especialmente a vida 

em grupo, muito além das formas primárias da vida social. Fossem elas caracterizadas pela 

grande família ou pela parentela, cada modo de organização demandava poder de coesão 

própria e, portanto, deveria oferecer possibilidades adicionais para auto-afirmar sua posição. 

Nessa expectativa, a Igreja encontrava-se quase que forçosamente implicada nas 

confrontações institucionais entre a auto-afirmação e extensão do poder. 

Conforme Miethke, os embates ocorridos entre a Igreja e o poder secular, não 

surgiram do problema da tentativa de fazer valer as possibilidades de auto-afirmação do 

poder, visto que a história constitucional dos reinos medievais mostra que o poder da Igreja na 

Europa era forte, constituído a partir de sua própria existência: fator fundamental e quase 

imprescindível para seus governantes. Com efeito, o monopólio eclesiástico da interpretação 

das alusões contidas na Bíblia referidas aos governantes e ao seu cargo atuava em virtude de 

sua enorme importância para a legitimação do poder, como causa de um permanente avanço 

dos governantes sobre a Igreja. As formas e caminhos dessa convergência de interesses não 

foram decisivos para a história do pensamento e da teoria política, mas estabeleceram as 

condições posteriores para o desenvolvimento da reflexão teórica sobre os fenômenos 

políticos (Miethke, 1993, p. 16-17). 

No que diz respeito aos conflitos que envolviam os dois poderes, como a relação 

entre as esferas temporal e espiritual estavam estabelecidas nos finais do século XIII e meados 

do XIV? Na Idade Média, a Igreja assumiu atribuições que envolviam essas instâncias de 

poder. Segundo José Antônio de Camargo R. de Souza, essa posição era bem definida e pode 

ser apontada como pensamento oficial do período medieval. Os pronunciamentos papais que 

se referiam a essas questões veicularam estratégias dos pontífices quanto ao enfrentamento 

concreto da disputa entre os dois poderes. A Igreja compôs um programa de ação acerca das 

relações entre estes poderes, no qual os pontífices foram seus intérpretes. Dentre eles, 

destacaram-se: Gregório VII (1073-1085), Inocêncio III (1198-1216) e Bonifácio VIII (1294-

1303), que sobressaíram-se na  capacidade de articulação política. Apoiados em teóricos 

renomados, conseguiram definir claramente o programa da Igreja, evidenciando a sua ação 

pastoral no mundo e deixando clara a sua capacidade de organização interna (Souza, 1997, p. 

13). 

As concepções governamentais da Igreja foram sendo incorporadas durante os 

séculos. De acordo com Souza, parte provém do início do cristianismo e o todo do conjunto 

foi ganhando forma ao longo da Alta Idade Média, pois a doutrina eclesiástica combinou 
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ideias advindas da Revelação, do direito romano e da filosofia neoplatônica.
69

 A Palavra 

Revelada teve lugar de relevo nesse processo, uma vez que o Novo Testamento assevera que 

Pedro é o escolhido de Cristo para administrar a Igreja e cuidar dos fiéis cristãos. Assim, no 

início da Idade Média tardia, os hierocratas ampliaram a dimensão e a esfera do mandato 

petrino e defenderam que o papa, na condição de vigário de Cristo e sucessor/herdeiro de 

Pedro, era o “monarca do mundo” (Souza, 1997, p. 14). Deste modo, os hierocratas foram 

afirmando a supremacia do papa, sobre os demais poderes. 

José Manuel Nieto Soria corrobora a análise de Souza, afirmando que durante o 

período medieval, definiram-se os fundamentos intelectuais bem como as fórmulas 

administrativas e normativas que inspiraram o modelo de pontificado pelos séculos seguintes 

(Soria, 1996, p. 42). O pontificado medieval se lançou como uma solução de unidade 

religiosa, mediante a fragmentação do poder na Europa medieval, mas se constituiu também 

como peça importante, para alem do âmbito religioso. Converteu-se em símbolo institucional 

do conceito de cristandade, Respublica Cristiana, originando uma identidade básica de 

civilização cristã para o Ocidente medieval. O pontificado mostrou-se capaz de acomodar-se 

aos ditames da evolução histórica que permeava as crises no medievo europeu, dado o período 

de grandes transformações ocorridas durante a Idade Média, ocasionado pelo aumento 

substantivo da população, da agricultura, do comércio e da manufatura.  

Conforme constatou Antony Black, era uma sociedade em plena transformação e 

expansão, a começar pelos aspectos relacionados à língua utilizada, dividida entre a língua 

vernácula, a do cotidiano e a do direito, embora estivessem todas unidas pelo latim da religião 

cristã, a filosofia, a diplomacia e a administração. Tanto as sociedades políticas como as 

formas de governo estavam submetidas a um processo de constantes mudanças. Somado à 

riqueza e ao poder, o papado soube se beneficiar das transformações políticas e intelectuais do 

período, a fim de favorecer sua posição frente à cristandade, afirmando-se como poder 

institucionalizado (Black, 1992, p. 2). 

Com efeito, a Igreja Cristã era concebida como mãe e mestra de todas as outras 

instituições. Concediam-se ao papa a máxima função de dirigir as igrejas da cristandade, 

mantendo-se no exercício de diversos ofícios específicos de legislador. Essa supremacia do 
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 Há que se considerar o neoplatonismo como o último e supremo esforço do pensamento clássico voltado para 

a resolução do problema do filósofo, o qual havia encontrado obstáculos no dualismo e racionalismo dos gregos. 

Dualismo este que nem Aristóteles conseguiu superar. Assim, o neoplatonismo se julga capaz de superar o 
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poder papal outorgava-lhe competências pecisas: era a última instância de apelação, tornando-

o a instância suprema de justiça no direito canônico; era regulador soberano em meio às 

disputas; administrador de todos os bens eclesiásticos e protetor máximo do patrimônio da 

Igreja; era-lhe conferido o título de bispo universal, pois a diocese do bispado de Roma 

simbolizava o conjunto da cristandade; fazia leis de valor geral e era tido como sábio. Seu 

dever era reafirmar a doutrina cristã, podendo ainda censurar, ou condenar, os desvios da fé 

católica. O papa detinha uma superioridade hierárquica indiscutível, a principalitas e a 

auctoritas que se incorporavam ao reconhecimento de Roma como diocese de todos os 

cristãos e de seu bispado, como superior na hierarquia cristã, portanto, a ele era conferida a 

honraria de pastor das ovelhas e dos cordeiros de Cristo (Soria, 1996, p. 42).  

Teólogos e cânones medievais apontam certa primazia do poder eclesiástico, 

fundamentada na interpretação máxima de que o pontífice era o sucessor direto de Pedro e 

que, portanto, era o representante direto de Deus na terra. Ernst H. Kantorowicz, na obra Os 

dois corpos do rei, aponta a existência de uma afinidade entre o campo teológico e o jurídico 

da noção de corpus mysticum.
70

 O autor assinala que, na mudança terminológica de corpo 

místico de Cristo para corpus mysticum, a Igreja assume o papel de uma organização 

administrativa, a qual tem uma função jurídica (Kantorowicz, 1998, p. 128).  

Primeiramente, o conceito se referia à corporação da Igreja e, depois, há uma 

inversão dessas noções. Juristas que vão desenvolver os dois corpos políticos do rei apoiam-se 

na visão de São Tomás de Aquino, baseada na mudança da ideia de corpo para pessoa, 

utilizando o termo Corpus ecclesiae mysticum. Essa mudança na terminologia, ocorrida na 

segunda metade do século XIII, significou um passo rumo à permissão de que a instituição 

corporativa clerical, a Igreja, coincidisse com o corpus eclesiástico místico e com isso 

secularizasse a noção de corpo 
71

 místico. São Tomás de Aquino teve papel fundamental nesse 

processo. (Kantorowicz, 1998, p. 130).  

José Antonio de C. R. de Souza afirma que o pensamento político medieval da 

segunda parte do século XIII, baseado em São Tomás de Aquino e apoiado nas obras de 

Aristóteles (Metafísica, Ética a Nicômaco e a Política), compreendia a monarquia como 

melhor forma de regime político (Souza, 1997, p. 16). Em meados do século XII, quando foi 

fundada a monarquia em Portugal, o papado mantinha sobre a Europa medieval certa 

supremacia política, reconhecida pelos reis e pela sociedade em geral. No entanto, o poder 
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 Corpo aqui tem o sentido de sacrifício consagrado (Kantorowicz, 1998, p. 130). 
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régio português, desde o primeiro século de sua formação, buscou a assessoria de juristas 

objetivando separar as áreas de jurisdição que cabia aos poderes: temporal e espiritual. 

Portanto, não poderíamos deixar de levantar uma questão que nos inquieta: em que sentido a 

superioridade do papa se dava em detrimento da esfera de poder secular?  

Segundo Almeida, essa supremacia fazia parte do direito público vigente naquele 

período, o qual era consentido pelos membros da sociedade. Os próprios reis excomungados 

reconheciam a força do poder eclesiástico e se manifestavam contra a justiça dos anátemas. 

Ainda nessas condições, demonstravam estarem prontos para se servirem deles, nos embates 

contra seus inimigos, legitimando-se assim, o poder que lhes era conferido (Almeida, 1930, p. 

202).  

Os reis portugueses, de certo modo, acatavam as disposições impostas pelo poder 

papal, quando, por exemplo, respeitavam o direito de asilo nos templos e mosteiros. O clero 

mantinha a superioridade e seguia sua tradição com o batismo, tão necessário à vida social, 

como a salvação da alma, por meio dos casamentos que podia celebrar, permitir ou anular. 

Dentre os atos que efetivavam esse princípio de superioridade, os mais comuns eram a 

excomunhão e o interdito, aplicados como uma forma de coação espiritual àqueles que se 

furtassem a atender aos preceitos da fé cristã. O excomungado era impedido de receber 

sacramentos até mesmo na morte, permitindo ou mesmo negando sufrágios.  

Os princípios da superioridade do poder eclesiástico eram impostos também ao 

poder régio e aos demais leigos. Os reis e os tribunais polarizaram parte dos atos de 

resistência da fiscalização do foro eclesiástico. Os embates pela definição de poderes foram 

constantes, a cúria papal era chamada a apoiar as pretensões dos bispos, os conflitos se deram 

também em outras instâncias eclesiásticas (Mattoso, 1985, p. 405-406).  

 Esse poder foi amplamente difundido e exercido no Ocidente, por vezes capaz de 

poupar a sociedade europeia de guerras, práticas tiranas em nome da fé cristã e dos princípios 

do direito e da moral. O papado foi responsável direto pela difusão do espírito de justiça e de 

ordem na Europa. Esses princípios foram cruciais para a construção do direito público e 

privado e pelos progressos da sociedade (Almeida, 1930, p. 83). 

Apesar de os papas imporem a autoridade eclesiástica em casos de graves abusos 

ou crimes, Almeida salienta que esse poder não causava incômodo aos monarcas no exercício 

de suas funções. É válido salientar que as intervenções dos pontífices ocorriam por meio da 

organização social das instituições e jurisdições do medievo. A documentação do período 

refere-se a três papas como os mais atuantes nessa questão que envolve a supremacia 

pontifícia: Gregório VII, Inocêncio III e Bonifácio VIII. No entanto, esses foram os principais 
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pontífices na tentativa de buscar aproximar o sacerdócio do Império, visando assegurar a 

liberdade da Igreja, por meio da prosperidade do Império, de modo a conseguir a salvação das 

almas por intermédio da tranquilidade dos corpos, garantindo os direitos do poder 

Eclesiástico, através da legislação real (Almeida, 1930, p. 83). 

Uma das fontes utilizada em nossa pesquisa, o Livro das Leis e Posturas, retoma a 

primeira lei publicada por D. Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal: “Estas são as leis e 

as posturas que fez o muito nobre rei de Portugal D. Afonso, o qual mandou que os reis 

sucessores as guardassem”. O conteúdo da obra resultou de uma assembleia de conselho, no 

qual se reuniram: 

 
[...] os bispos do reino, os homens de religião, os ricos homens e seus 

vassalos. Nesta assembleia o monarca estabeleceu juízes e afirmou que todos 

que morassem no reino fossem por ele regidos e sempre julgados por ele e 

por todos seus sucessores e que guardassem essa lei. E que todos os seus 

sucessores que viessem alguma coisa corrigir, acrescentar ou reduzir, em 

relação aos juízes, que se fossem necessárias que as corrigissem. Estabeleceu 

que as leis fossem guardadas e os direitos da Santa Igreja de Roma. 

Convinha ainda saber que se fossem feitas ou estabelecidas contra eles ou 

contra a Santa Igreja que não fossem válidas (Livro das Leis e Posturas, 

1976, p. 09, fl. 1, 1ª Col.).   

 

Essa lei indica que havia respeito entre os poderes espiritual e temporal e que, 

mesmo buscando afirmar o poder real, os monarcas preocupavam-se em salvaguardar o poder 

da Igreja. Kantorowicz defende uma cumplicidade entre as noções e signos do poder 

espiritual e do temporal. Salienta que o poder secular representado pelo império e as 

monarquias nascentes e o poder espiritual, representado pela Igreja Católica romana, eram 

duas instituições de destaque na Idade Média, embora mostre que houve dualidade nas 

maneiras como esses poderes se constituíram no medievo. De um lado, aponta ter existido 

tensão constante entre ambos, já, de outro, enfatiza que foram cúmplices, interagiram e 

compartilharam símbolos, rituais, ideias, metáforas e noções (Kantorowicz, 1998, p. 234). 

Dessa forma, reforça a tese de que o desenvolvimento de uma reflexão política e jurídica na 

Baixa Idade Média não ocorreu somente à sombra do direito canônico, nem do pensamento 

teológico, mas da junção destes ao direito consuetudinário ditado pelo monarca e ao direito 

romano.  

Após o estabelecimento da fórmula dignitas non moritur, o pensamento jurídico 

caminhou rumo à coincidência, de cunho temporal, entre corporação universitas e as dignitas 

incorporada. Nesse sentido, o poder deveria permanecer imune em relação ao germe que 

consome a matéria mundana de seus legatários, originando um processo de inquietação dos 
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que buscavam sistematizar a teoria da sucessão política. Por meio da ficção perpetuada em 

torno de uma dignitas eterna, poupava-se o corpo político das agruras da morte e forjava-se 

certa unidade entre predecessores e sucessores em potencial (Kantorowicz, 1998, p. 235).  

Nas relações de poder estabelecidas entre o poder eclesiástico (espiritual) e o 

poder régio (temporal), percebe-se que o segundo é regido pelo monarca, que apresenta duas 

qualidades específicas. Primeiro cabe a ele ser cristão e, por conseguinte, bom governante. 

Deste modo, os reis, como cristãos, encontravam-se sujeitos às obrigações e castigos naturais, 

tal como os demais fiéis. Nesse aspecto, Aristóteles, em Política, aponta que o bom 

legislador/governante é aquele que segue as normas que ele mesmo propõe. Margarida Garcez 

Ventura, ao falar do “ofício de rei” no Portugal quatrocentista: teoria e práticas de poder, 

esclarece que, em tese, a política medieval era conduzida, em seus primórdios, por um 

idealismo político voltado para o projeto de Deus na vida humana. Nesse projeto, o rei era 

tido como o vigário de Deus na terra e não havia superior na ordem temporal. Deste modo, 

cabia ao rei a função de ordenar a comunidade cristã, guiado pelo bem, pela paz e pela justiça. 

Deveria reger o reino e, dentre seus ofícios, estava a promulgação e a divulgação de leis 

justas, a vigilância contra os pecados e as heresias, o zelo na definição e recolhimento de 

todos os impostos ou todos os direitos que estivessem a serviço do rei, a insistência no castigo 

dos inimigos internos, e, também, a segurança das fronteiras (Ventura, 2010, p. 128-131).  

O papa era compreendido como um vigário de Cristo na terra, um representante 

de Deus. Portanto, cabia-lhe defender o direito comum. O pontífice desempenhava a missão 

política que lhe era atribuída por reconhecimento tanto dos monarcas quanto dos demais fiéis 

(Almeida, 1930, p. 84). Nesse sentido, cabia a este, juntamente com os membros dos 

concílios, elaborar leis para aqueles que transgredissem as doutrinas da fé cristã, como 

acontece no caso das práticas usurárias, religiosas e culturais dos judeus.  

 

 

2. 5 .2 Os decretos canônicos em relação aos judeus 

 

Na expectativa de compreendermos o processo histórico das ações da Igreja 

voltadas para os judeus, retomaremos aos primórdios dos concílios e das reuniões 

eclesiásticas, quando foram tomadas as primeiras disposições sobre os judeus. Ainda que 

parte dessas medidas legislativas canônicas nos remeta ao Império Romano, sua retomada é 
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importante para apreendermos como essas medidas influenciaram na disposição da legislação 

régia posterior acerca dos judeus.  

Embora essas imposições eclesiásticas valessem para toda a cristandade, é 

apropriado lembrar que o nosso objeto de estudo refere-se apenas ao território português, o 

qual só foi definido a partir de 1143. Consideraremos, pois, ao longo da análise, apenas a 

influência dessas imposições na legislação elaborada por D. Dinis e D. Afonso IV. Os reis 

portugueses eram cristãos, e as imposições do poder eclesiástico influenciaram 

profundamente nas leis destinadas aos judeus, elaboradas nos primeiros reinados de Portugal. 

Torna-se relevante, destacá-las e buscar conhecê-las. Observa-se, que nessas assembleias 

gerais, reuniam-se clérigos e leigos, que tomavam decisões gerais tanto de ordem religiosa 

quanto laica, sendo relevante ainda, considerar os conteúdos de bulas e decretos pontifícios 

(Remédios, 1895, p. 38).  

O corpus legislativo eclesiástico e régio sobre os judeus retratava as dificuldades 

de interação na convivência entre grupos que se distinguiam pela cultura e, sobretudo, pela fé. 

Os judeus diferenciavam-se dos cristãos pela prática dos rituais próprios. Celebram suas festas 

particulares, cultivam hábitos culturais e sociais pertinentes à sua crença, como a legitimidade 

do empréstimo de dinheiro a juros (usura). A exemplo das práticas judaicas, citamos algumas 

celebrações de grande relevância para sua cultura: 1º) no sábado, abstêm-se de todo o trabalho 

e se reúnem na sinagoga ao pôr do sol, para fazer a leitura da Bíblia; 2º) na Páscoa (Pêsah), 

comemoram a libertação de seu povo do Egito, festa que tem a duração de oito dias, nos quais 

só comem pães asmos; 3º) a celebração do Pentecostes (Schebouoth) ocorre 50 dias após a 

Páscoa; 4º) ano-novo (Rosch-há-Schana) é outra festa especial; 5º) há também o Dia das 

Expiações (Yom Kippour), dez dias após o início do ano-novo (Rosch-há-Schana); 6º) por 

fim, há ainda, a Festa dos Tabernáculos, (Soukkoth) celebração da bondade de Deus, que os 

protegeu no deserto durante o Êxodo. A crença religiosa, a prática cultural, as cerimônias e 

vários ritos especiais distinguiam o judeu do cristão no medievo português e ainda os 

diferenciam dos demais membros que compõem a sociedade contemporânea. 

As medidas estipuladas revelam as intenções da Igreja, em relação aos judeus. 

Cabe-nos recorrer aos estudos de Joaquim de Assunção Ferreira, em seus esforços em 

pesquisar o Estatuto jurídico dos judeus e mouros na Idade Média portuguesa, e às pesquisas 

de Joaquim Mendes dos Remédios, (Os judeus em Portugal) este último foi responsável pela 

análise dos concílios eclesiásticos e de algumas medidas particulares adotadas em alguns 

pontificados, primeiramente, no que se refere às disposições tomadas nos concílios, como 
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uma forma preventiva, observando que os judeus estavam presentes em toda parte da 

sociedade.  

Debruçar-nos sobre as primeiras disposições referentes aos judeus nos concílios 

ou sínodos realizados pela Igreja tem nos possibilitado uma melhor compreensão das bases de 

construção das leis régias dos séculos XIII e XIV. Quanto aos judeus, esses códices 

legislativos elaborados pelos monarcas buscavam de alguma forma atender aos ensejos da 

Igreja e também atuar sobre as questões que ameaçavam violar a paz e a concórdia no reino. 

Considerando que entre as funções do rei, estava a de cuidar e zelar pelo bem-estar da 

sociedade. 

O primeiro concílio de Elvira (305 ou 306), denominado Concilium Eliberritanum 

realizado na região de Andaluzia, ocupou-se em proteger os cristãos da contaminação da fé 

cristã: neste sentido, o cânone 16 proibiu os cristãos de darem a mão de suas filhas, em 

casamento a judeus e o cânone 50 proibiu aos cristãos de comer sentado à mesma mesa ou 

mesmo junto com os judeus. A pouca observância dessas proibições ou ainda o 

descumprimento delas pode ter sido a causa de estas terem se repetido em outros concílios e 

por diversas vezes em períodos posteriores.  

Wilke aponta que a oposição do clero às uniões mistas no Concílio de Elvira, 

originou uma rivalidade sexual perpetuada também por uma mistura étnica provocada pela 

escravidão e pela libertação dos escravos do período romano marcado pelo século IV. Antes 

dessa imposição, os judeus podiam facilmente ter uma companheira estrangeira e inseri-la no 

seio da sua comunidade e podiam criar seus filhos conforme sua crença (Wilke, 2009, p. 14).  

Conforme aponta Remédios, a proibição do casamento entre judeus e cristãos se 

repetiu em 451, no concílio de Calcedônia, que foi a assembleia mais importante até o 

período. Teve caráter ecumênico universal, convocado pelo imperador bizantino Marciano, e 

contou com cerca de 350 bispos, embora não se tenha certeza do número correto dos bispos 

participantes. Quanto à proibição de comerem na companhia de judeus, a incidência dessa 

interdição em concílios posteriores foi menor: apenas quatro vezes (no Sínodo de Agatha, no 

ano 506; em Epaon, na Borgonha, em 517; no III Sínodo de Orléans, no ano de 538, e no I de 

Mâcon, em 581 (Remédios, 1895, p. 40-41).  

O III Sínodo de Toledo, ocorrido em 589, tinha caráter regional e foi presidido 

pelo bispo São Leandro de Sevilha. Os judeus foram proibidos de exercer cargos públicos, ter 

mulheres e concubinas ou escravas cristãs ou filhos que, porventura, nascessem dessa união. 

Esta foi a assembleia que obteve maior número de decretos em relação aos judeus, confere-se 

atenção especial aos decretos dos cânones: o de número 57 proibiu a violência contra 
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qualquer judeu que se convertesse; o 58 ordenou que imperadores ou reis não favorecessem 

os judeus em detrimento dos cristãos; o 59 mandou que fossem reprimidos os judeus 

conversos que, mesmo após a conversão, continuassem a exercer as práticas da religião de 

origem,  aqueles que circundassem seus filhos teriam como pena a separação de seus pais e, 

se fizessem o mesmo com seus escravos, eles seriam libertos com o consentimento do rei; o 

60 determinava que os filhos dos judeus não deveriam seguir a religião judaica, para tanto, 

fazia-se necessário afastá-los do convívio dos pais e entregá-los a mosteiros ou a cristãos, para 

que estes o doutrinassem; o 61 dispunha que os filhos de judeus que servissem à fé cristã com 

fidelidade não perderiam seus bens, mesmo nos casos em que seus pais tivessem reincidido na 

prática do judaísmo; o 62 estabeleceu que os judeus batizados não deveriam comercializar 

com os judeus não conversos, para evitar uma recaída na antiga crença; o 63, que  os judeus 

que fossem casados com mulheres cristãs e não quisessem se converter, ou vice-versa, 

deveriam separar-se e os filhos acompanhariam aquele que fosse cristão entre as partes; o 64, 

que não fossem válidos os testemunhos de judeus que após se converterem tivessem 

prevaricado, mesmo que houvessem retomado a fé cristã novamente; o 65 proibia os judeus 

de exercerem cargos públicos, e o 66 ordenava que os judeus não poderia ter servo cristão 

(Remédios, 1895, p. 69-70). 

O IV concílio de Orleans mandava que fossem punidos todos os judeus que 

chamassem alguém à fé judaica, estes deveriam perder todos os seus escravos. Essa medida 

retrata a insegurança da Igreja no que dizia respeito à perda de adeptos cristãos, para a fé 

judaica. A recorrência dessas medidas denuncia o receio permanente do clero nos concílios 

subsequentes, quanto a possibilidade de os judeus atraírem cristãos para a sua fé (Richards, 

1993, p. 96). No entanto, os judeus não eram um grupo proselitista
72

, portanto, não estavam 

preocupados em converter pessoas à sua religião.  

O Sínodo de Mâcon dispôs que, se um judeu apostasse algum escravo cristão de 

sua posse, este perderia tal escravo. Outra posição tomada pelos padres reunidos, nessa 

mesma ocasião, estabeleceu que nenhum judeu adquirisse escravo cristão. Já no IV concílio 

                                                 
72

 Proselitismo vem do termo grego prosélytos, é o nome dado à busca ativa de uma religião por novos fiéis. Em 

sua origem grega, o termo designava a adesão de pagãos ao judaísmo, mas esse sentido primeiroi só era usado na 

Grécia Antiga. Hoje, “proselitismo” é usado com conotação negativa, para descrever a suposta agressividade de 

uma religião (concorrente) em converter novos seguidores. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/Noticias/PapanoBrasil/0,MUL35876-8524,00.html> (acessado em: 16/09/2011). Prosélito, 

em hebraico guer, nos tempos bíblicos, significava estrangeiro ou forasteiro. Com o passar do tempo se 

converteu em sinônimo. Derivado do verbo hebraico lagur, que significa morar, é relativo ao estrangeiro que, 

habitando o seio de uma comunidade judaica, adotava os costumes e convertia-se em membro dela sendo 

circuncidado. Na visão de Feldman, o proselitismo judaico foi muito intenso no período helenístico e durante o 

Alto Império Romano. As pressões da Igreja contra o proselitismo judaico se intensificaram nos séculos VI e VII 

(Feldman, 2002, p. 146).  

http://g1.globo.com/Noticias/PapanoBrasil/0,MUL35876-8524,00.html
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de Toledo, datado do ano 633 e presidido por Santo Isidoro
73

 de Sevilha, com mais 72 bispos 

de várias regiões, dentre eles, alguns de diversas regiões da Espanha
74

 e outros da Gália 

Narbonesa, determinou-se que ninguém deveria constranger os judeus a renunciar 

publicamente à sua religião e abraçar a fé cristã. Notamos, portanto, uma medida de proteção 

aos judeus. Ainda nesta assembleia, o cânone 66 decidiu que todos os escravos pertencentes 

aos judeus, deveriam daquele momento em diante, tornarem-se livres (Remédios, 1895, p. 

41).  

A Igreja criou obstáculos visando a impedir que os judeus se sobrepusessem 

econômica e socialmente em relação aos cristãos. Buscou afastá-los do convívio com os 

cristãos. Diversas medidas foram tomadas para obrigá-los a portar sinais de diferenciação em 

relação aos cristãos (a Estrela de Davi) e a viverem em bairros separados (as judiarias). Eles 

foram proibidos de ter escravos cristãos e até de ocupar trabalhadores que não fossem judeus 

em serviços que viessem a realizar “não podiam desempenhar funções públicas, nem exercer 

a medicina entre os cristãos” (Remédios, 1895, p. 42). 

Essas disposições já não eram atendidas e, portanto, novas medidas foram 

tomadas com maior rigor. Como veremos mais à frente, em Portugal também ocorreu uma 

repetição nas disposições legais em relação aos judeus, por falta de cumprimento de diversas 

leis. Segundo Wilke (2009), a perseguição aos judeus tomou forma mais consistente a partir 

do 17º concílio de Toledo (694), quando foram culpados de conspiração junto com os 

inimigos mulçumanos, reduzidos à escravatura e repartidos entre os senhores cristãos, que 

deveriam convertê-los. O referido autor chama a atenção para a forma brutal como foram 

submetidos e nos faz perceber que, de certa forma, esse fato pode ter contribuído para que os 

judeus se simpatizassem pelos árabes, também estrangeiros naquela região.  

No II concílio Ecumênico de Niceia de 787, o cânone 8 decretou que não seria 

conveniente receber os hebreus,
75

 a não ser que estes se convertessem sinceramente e de 

                                                 
73

 Isidoro de Sevilha foi um doutor da Igreja Católica Romana, teólogo, matemático e o primeiro entre os 

grandes compiladores medievais. Foi também arcebispo de Sevilha. Nascido (560-636) em Cartagena, na 

Espanha, foi canonizado em 1598. 
74

 Hispania, para Joaquim Chorão Lavajo em “Álvaro Pais um teórico da reconquista cristã e do diálogo islamo-

cristão”, “[...] um hispano, no sentido medieval e correcto do termo, isto é, um cidadão da grande nação 

hispânica, que ia desde o litoral até os Pirineus e dos Montes Cantábricos até a orla mediterrânica [...]” (Lavajo, 

1995, p. 73). Antônio Domingues de Sousa Costa. “Estudos sobre Álvaro Pais” (1996, p. 52), ressalta que a 

significação do termo hispano abrangia igalmente os portugueses, por ainda não existir o reino de Espanha, mas 

sim os de Aragão, Navarra, Castela e Leão e de Portugal, que continuou independente após a formação do reino 

de Espanha no final do século XV. 
75

 O concílio se referiu ao hebreu, como judeu, aquele que aceita e segue a lei judaica. Segundo Jaime Pinsky 

(2008), o povo hebreu iniciou sua organização na Mesopotâmia. O hebraico é uma língua semita que deu origem 

ao Antigo Testamento. Há que se acrescentar que todo judeu é hebreu, mas o mesmo não ocorre se invertermos 

as posições, pois judeu é somente aquele que professa e segue o judaísmo. Disponível: 
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coração. Na época, os judeus se faziam de conversos perante os cristãos, mas continuavam 

guardando os sábados e seguindo rituais judaicos quando se encontravam sozinhos. Assim, 

ficou decidido que esses judeus não seriam aceitos no seio da Igreja em comunhão e em 

oração e que os filhos deles não serviam batizados e ficariam ainda impedidos de adquirir 

escravos. Aqueles que se convertessem à fé cristã, praticando a tradição cristã em público, 

assim como os que reconhecessem seu erro e se voltassem para o cristianismo, seriam aceitos 

pela Igreja (Ferreira, 2006, p. 138). 

O II concílio de Latrão, de 1139, convocado pelo papa Inocêncio II (1130-1143), 

reuniu aproximadamente 500 membros. Essa assembleia encarregou-se de condenar a graves 

penas os judeus que praticassem a usura, dada a recorrência habitual dessa prática entre o 

grupo. O cânone 13 argumentou que “Detestável e escandalosa aos olhos das leis divinas e 

humanas e rejeitadas pela Escritura no antigo e no Novo Testamento é a insaciável capacidade 

dos que praticam a usura [...]”. Desse modo, os usurários deveriam ser punidos pelos seus atos 

pecaminosos (Ferreira, 2006, p. 139). Bispo, abade ou clérigo de qualquer ordem estavam 

proibidos de ministrar os sacramentos da Igreja aos judeus usurários, e os que ainda assim 

precedessem deveriam ser punidos, por meio da privação de sepultura eclesiástica. Sob a pena 

de receberem o título de infames, somente seriam perdoados se reconhecessem seu erro e se 

arrependessem. 

Após o III concílio de Latrão, de 1179, presidido pelo papa Alexandre III (1159-

1181), os cânones foram divulgados por toda a Igreja latina, desempenhando enorme 

influência sobre os reinos cristãos. Ferreira lembra que o recolhimento dos decretos deste 

concílio, posteriormente reunidos na coleção Extra ou as Decretais, foi o fator principal para 

que ocorresse a dispersão destes cânones pelas igrejas do reino. Nesta assembleia, o cânone 

25 tratou das questões referente à usura, expondo que a prática cada vez mais comum entre os 

judeus, não seria aceita pela Igreja e que os abusos praticados nesse âmbito eram 

escandalosos, portanto, não seriam permitidos. Assim, mais uma vez a Igreja proibiu a usura. 

Já o cânone 26 proibiu aos judeus ter escravos cristãos. Nesse mesmo cânone, definiu-se que 

os testemunhos de cristãos contra judeus seriam aceitáveis em todos os processos, visto que 

os judeus usavam seus conterrâneos como testemunhas contra os cristãos (Ferreira, 2006, p. 

141- 142). 

Os concílios ecumênicos de Lyon I (1245) presidido pelo papa Inocêncio IV 

(1243-1254), e Lyon II (1274) dirigido por Gregório X (1271-1276), trataram das questões 

                                                                                                                                                         
<http://jchistoria.webnode.com.pt/historia-geral/historia-antiga/antiguidade-oriental/hebreus/>. Acesso em: Nov. 

2011.  

http://jchistoria.webnode.com.pt/historia-geral/historia-antiga/antiguidade-oriental/hebreus/
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que envolviam a usura. Ferreira esclarece que, no medievo, não havia ainda a distinção entre a 

prática da usura como empréstimo de dinheiro improdutivo que gerava altos juros e as 

diversas formas de crédito mercantil adotadas posteriormente pelas empresas que 

estimulavam a realização dessa atividade no intuito de garantirem lucros exorbitantes 

(Ferreira, 2006). Deste modo, todos os comerciantes que se utilizavam do dinheiro para obter 

elevados juros eram considerados usurários, portanto, os judeus tenham se tornado pecadores 

públicos.  

Considera-se o IV concílio de Latrão, de 1215, o concílio ecumênico de maior 

relevância da Idade Média, por ter reunido o maior número de bispos, contando com 

numerosa participação de padres conciliares do Ocidente (Ferreira, 2006). Este ocorreu sob o 

pontificado de Inocêncio III (1198-1216). Foram decretados 70 cânones, dos quais que vão de 

67 a 70 concernem aos judeus. Os cânones deram respostas à separação dos grupos por sua 

religião. Assim, dispõe o cânone 67, “[...] que os judeus exigissem interesses exagerados sob 

a pena de serem privados de todas as relações com os cristãos” (Remédios, 1895, p. 42) os 

judeus não deveriam praticar qualquer tipo de usura.
76

. Coube ao cânone 68 impor-lhes “[...] a 

obrigação de se distinguirem, pela maneira de vestir, dos cristãos, com os quais convivem 

[...]” (Remédios, 1895, p. 42). O cânone 69 os proibiu de ocupar cargos públicos e o de 

número 70 estabeleceu que os conversos não poderiam retomar a antiga fé (Ferreira, 2006). 

Quanto aos concílios de Leão I (1245) e II (1274), estes apenas condenaram a usura.  

A medida referente à vestimenta dos judeus, decretada no Concílio de Latrão, 

impunha a eles o uso de um sinal, sobre as vestes, nas costas ou na altura do peito, que os 

distinguissem dos cristãos: uma cruz ou a “estrela de Davi”. No caso da cruz, podia ser 

compreendida como uma metáfora, pois, apesar da fé judaica, carregariam a cruz (símbolo do 

cristianismo) nas costas, como se carregassem a culpa da morte de Cristo. 

Segundo os registros das fontes aqui pesquisadas, percebemos que os cânones não 

ordenaram tais decretos sem justificativas, pois, além das queixas constantes dos abusos 

praticados pelos judeus, conforme veremos no capítulo seguinte, constatava-se que 

ostentavam luxo e riqueza e que, ao ocuparem os cargos pertinentes ao exercício público, 

principalmente no caso de Portugal, ocupavam-se das finanças do reino e cuidavam das 

cobranças dos impostos. 
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 Álvaro Pais assinala que, sob essa ótica, pecavam, aqueles que praticam a usura, porque sob a capa de piedade 

e liberalidade, encobriam as usuras, vendendo a prazo por preço superior ao que devem. (Pais, 1995, p. 421, vol. 

V). O mesmo ocorria com os empréstimos, os quais eram dados a juros altos.   
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Remédios (1895) esclarece que, desde então, os judeus passaram a usar sobre a 

roupa, mais especificamente no peito, um pedaço de pano amarelo ou vermelho (ou metade 

branco, metade vermelho), nele bordado uma estrela. Outras vezes, redonda ou ainda 

quadrada, mas que fosse bem visível. Não houve unanimidade quanto ao uso deste símbolo 

diferenciador e cada região adotou uma maneira particular para identificar os judeus. Para 

tanto, o autor exemplifica que “[...] em Avignon esse símbolo foi substituído por um barrete 

amarelo, em Praga por manga também amarela, na Itália e na Alemanha por um capuz, 

chapéu vermelho ou verde e um penteado em forma de corno”. (Remédios, 1895, p. 43).  

Ainda sobre os símbolos que os judeus deveriam portar sobre a veste, 

especificamente na altura do peito, Elias Lipiner em sua obra O tempo dos judeus segundo as 

ordenações do reino, nos dá a entender que a Igreja avaliava a convivência entre judeus e 

cristãos como uma prática ilícita e para distingui-los decretou o uso distintivo desse sinal 

(Estrela de Davi). Por se tratar de uma sociedade essencialmente nobiliárquica e eclesiástica, 

era comum que os estamentos sociais se apresentassem vestidos de acordo com sua categoria 

social, para que se tornasse mais fácil diferenciá-los dos demais. Era uma forma de satisfazer 

a vaidade dos que pertenciam aos grupos mais abastados, que se consideravam 

hierarquicamente superiores (Lipiner, 1980, p. 61). Deste modo, os judeus que até então 

tinham o direito de se vestir como os outros membros da sociedade cristã, passaram a ter que 

usar signos para não serem confundidos com os cristãos. 

Remédios chama a atenção para as estratégias dos judeus para burlarem o uso do 

sinal distintivo, mesmo quando os reis os tornavam obrigatório. A propósito, nem todos os 

monarcas portugueses cobraram o uso obrigatório de tal sinal, como no caso de D. Dinis que 

não o impôs aos judeus. Já D. Afonso IV retomou as imposições do IV Concílio de Latrão e 

obrigou os judeus a fazerem o uso da estrela de Davi. Essa lei muito custou aos judeus, pois 

eles procuraram de várias formas desprezá-la, alguns se manifestavam escondendo o tal sinal 

debaixo das dobras da roupa, outros o usavam em tamanho minúsculo para que não fosse 

visto e ainda havia aqueles que o transformavam em acessório de luxo, descaracterizando sua 

marca fundamental, a da infâmia (Remédios, 1985, p. 43).  

Os concílios posteriores deram mais vigor e forma ao espírito de distinção entre 

os dois grupos, assim, essa imposição foi confirmada em várias reuniões e assembleias. Por 

exemplo, o Sínodo de Rouen, realizado em 1231, bem como os Concílios de Tarragona, em 

1223 e 1239; o de Béziers, em 1246; o de Breslau, confirmado por Urbano IV, em 1263; o de 

Albi, em 1254; o de Montpellier, em 1258, e o de Vienna, em 1267, (Remédios,1895, p. 43). 
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As imposições da Igreja só eram válidas para os judeus conversos ou batizados, 

visto que o poder eclesiástico não tinha autoridade para ditar normas/regras para fiéis de 

outras crenças. 

A priori, os judeus se reuniram e organizaram-se em comunidades próprias. 

Utilizavam essa “estratégia” como uma forma de autodefesa. Pois, no imaginário judaico, 

acreditavam que fossem o povo “escolhido” por Deus. Assim, percebiam que as verdades 

dispostas no judaísmo contrastavam com as demais religiões. Tinham leis que impediam a 

corrupção dos costumes e a alteração das práticas religiosas. De certo modo, dispensavam o 

contato mais próximo com membros de outra fé, numa prova incontestável de que eles se 

achavam superiores.  

Em reação a esse comportamento dos judeus de viverem separados, os concílios 

se aproveitaram da ideia de separação entre judeus e cristãos e regulamentaram a prática 

como uma imposição. Portanto, em 13 de setembro de 1276, Martinho IV (que ainda não era 

papa, só vindo a ser eleito em 1281, permanecendo até 1285), no momento delegado do papa 

Gregório X
77

 (1271-1276), ao presidir um Sínodo, em Bourges (na França), dispôs que os 

judeus devessem habitar separados dos cristãos para que não pudessem enganar as pessoas 

simples do campo ou arrastá-las para partilhar de seus erros. Essa imposição se repetiu 

posteriormente, no concílio de Ravenna, realizado em 1311, e no de Salamanca em 1335. 

Remédios enfatiza que nesses concílios, encontra-se uma disposição singular que prescreveu 

que os judeus ou sarracenos não deviam habitar casas próximas a igrejas ou a cemitérios 

(Remédios, 1895, p. 44-45).  

Compreende-se aqui que os tais erros apontados pelo papa estavam ligados à 

profissão da fé judaica. Nesse sentido, os judeus eram um grupo forte e coeso. Forte por se 

agrupar em comunas judaicas; coeso porque eram fiéis a sua religião e seguiam o mesmo 

propósito, de professar a fé judaica. Esse fator gerava incômodo aos eclesiásticos, que viam a 

resistência dos judeus em aderir à religião católica.  

Em meio a essas restrições impostas aos judeus, há que se asseverar que nas 

crises, bem como em casos extremos de violência, pontífices romanos saíram em defesa desse 

grupo. Como exemplo, Remédios cita o caso de Strasburgo: 

 
[...] onde foram queimados 2000 judeus, e em Mayence, onde perderam a 

vida 12000 judeus, dois Papas João XXII e Clemente VI, publicaram 

                                                 
77

 Apesar de sua morte ter ocorrido em janeiro de 1276, a eleição de um novo papa só ocorreu em setembro do 

mesmo ano, mas Gregório XI que foi eleito seu sucessor, morreu poucas horas após sua eleição. Não chegou a 

ser proclamado pontífice e nova eleição só aconteceu em 1277; nesta ocasião foi eleito Nicolau III (1277-1280).  
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enérgicos protestos, acabando este último numa das duas bulas, que fez sair 

(julho e setembro de 1348), por oferecer no condado Venaissin asylo aos 

fugitivos. (Remédios, 1895, p. 46) 

 

Esse episódio se deveu ao fato de considerarem os judeus culpados pela peste 

negra, que havia assolado toda a Europa em 1348. Os cristãos, desde os tempos antigos, 

consideravam os judeus especialistas da magia – e no medievo a magia estava associada ao 

diabo. Obras de referência sobre bruxaria eram imputadas aos judeus na Idade Média 

(Richards, 1993, p. 107).  

No imaginário coletivo, feiticeiros de renome recebiam nomes judeus, como uma 

forma de transpor esse ritual ao judaísmo e associar a figura do diabo à magia, era uma 

maneira de associar os judeus ao satanismo. Os rituais da fé judaica eram vistos com maus 

olhos pela sociedade. Nesse sentido, podemos ressaltar a prática dos judeus de lavar as mãos 

sempre que voltavam de cemitérios, o ritual de jogar um punhado de terra atrás de si após o 

funeral a preparação para a Páscoa, que evidenciava a purificação dos fornos. Todas essas 

práticas eram interpretadas como magia. Suspeitavam até da inscrição bíblica que fixavam nas 

suas portas, a qual continha a palavra mezuzah. Por serem médicos, os judeus eram acusados 

frequentemente de envenenamentos. Houve ainda uma passagem em que a faculdade de 

medicina de Viena descreveu que os médicos judeus tinham um código privado que os 

obrigavam a assassinar um em cada dez pacientes atendidos (Richards, 1993, p.108). 

Em 1246, o Concílio de Béziers proibiu os cristãos de serem atendidos por 

médicos judeus. Acreditava-se que era melhor morrer a dever a vida a um judeu. Essa medida 

acabou sendo ignorada ao longo dos séculos: muitos reis católicos foram atendidos por 

médicos judeus, como no caso de D. Duarte (1433-1438).  

Pode-se associar a proteção dos pontífices aos judeus, à tolerância evidenciada por 

Santo Agostinho. Nessa expectativa, os judeus deveriam ser tolerados, pois a Igreja Católica 

romana objetivava adquirir mais adeptos. Os judeus, portanto, deveriam ser convertidos à fé 

cristã. Por vezes, o papado impôs que os judeus não deveriam ser perseguidos por conta da 

religião e que suas sinagogas
78

 também não poderiam ser pilhadas ou destruídas. Esses 

ataques e a crueldade a que os judeus foram expostos desde o final do século XI criaram a 

ideologia, a partir do século posterior, de que os judeus eram pertencentes aos monarcas 

cristãos, onde eles vivessem. Nesse sentido, cartas que definiam os direitos e deveres desse 

grupo foram prescritas para que os reis concedessem a eles proteção. Mas, em troca de tal 

proteção, pagariam altos tributos à coroa.  
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 Local de culto da religião judaica, onde os judeus se reúnem para estudar a Torá e realizar seus rituais.   
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Três dos concílios particulares faziam referências aos judeus. O decreto também 

compilou algumas passagens, o de Trullano (692) e Agatense (506), que obrigam os judeus 

catecúmenos que desejassem receber o batismo, a se preparar por oito meses antecedentes a 

sua recepção. Já o Concílio de Avernense (535) asseverou que fosse evitado o matrimônio 

entre judeus e cristãos (Ferreira, 2006, p. 156-157).  

No que se refere às decretais de papas compiladas, Ferreira assinala à carta de 

Alexandre II (1061-1073), enviada aos bispos da Espanha, que defende os judeus, afirmando 

que eles são obedientes e, por isso não, deviam ser perseguidos, mas que os sarracenos, sim, 

mereciam ser perseguidos, pois eram desobedientes e perseguiam os cristãos (Ferreira, 2006). 

Conforme Ferreira as Decretais de Gregório IX, ou Líber Extra (1234), compõem 

uma coleção declarada por Gregório IX como autêntica e exclusiva fonte do direito 

eclesiástico. Essa obra compõe-se de cinco livros, com 2 mil capítulos, entre estes 1.756 

tratam-se de compilações antigas, e 195 das constituições elaboradas por Gregório IX. Nesse 

documento, os judeus são tratados com maior severidade, ocupando 19 capítulos do Livro V. 

Quanto às normas decorrentes dos 3º e 4º Concílios de Latrão, validadas nestas decretais, 

acerca dos judeus estavam as seguintes determinações: ficavam proibidos de sair nas ruas na 

Sexta-Feira Santa e deviam permanecer com portas e janelas abertas ficavam também 

obrigados a usar um hábito que os distinguisse da sociedade cristã; deveriam pagar os dízimos 

das terras que aquele momento pertencessem a eles, mas que antes pertenciam aos cristãos, e 

teriam de restituir aos cristãos os juros elevados já cobrados; provenientes de usura (Ferreira, 

2006).  

Quanto à confirmação das normas decorrentes de bulas e decretais mais antigas, 

ficou disposto que os escravos cristãos fossem libertos. Também deveriam ser excomungados 

os príncipes que extorquissem os bens dos judeus batizados, e os cristãos não poderiam 

prestar serviços domésticos aos judeus, os quais estavam impedidos também de construir 

novas sinagogas, mas seria tolerada a restauração que se fizesse necessária daquelas já 

existentes (Ferreira, 2006). 

 A inovação relativa à legislação anterior propunha que os judeus não deveriam 

possuir amas ou servos cristãos. Aos que assim procedessem, seria imposta a pena de 

interdição ao comércio com os cristãos; Não se deviam batizar os judeus à força nem puni-los 

sem direito à defesa prévia, nem tampouco serem constrangidos durante suas festas. Os 

cristãos não deveriam violar também os túmulos de judeus, nem exumar seus corpos, ou 

extorquir bens pertencentes a eles. Já o judeu que perseguisse um clérigo deveria ser punido e, 

se isso não pudesse ser feito, o comércio com os cristãos seria proibido até que se tivesse 
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reparado a injúria cometida. Por fim, os descendentes de judeus não poderiam ser promovidos 

a qualquer ofício eclesiástico. 

As Decretais Clementinas de 1317, ordenadas pelo papa Clemente V em 1314, 

compõem uma coleção, na qual foram recolhidas as imposições de todos os cânones retirados 

do Concílio de Viena de 1311-1312. Contudo, coube ao papa João XXII (1316-1334) 

promulgá-las com o nome de Clementinas e enviá-las às universidades de Paris e Bolonha, 

por conta da morte de Clemente V, em abril de 1314. Este documento divide-se em cinco 

livros, contendo 52 títulos e 106 capítulos, dos quais 38 foram consagrados aos cânones de 

Viena (Ferreira, 2006, p. 162). A decretal estipulou que o privilégio de judeus testemunharem 

contra os cristãos em julgamentos deveria ser suspenso e a partir dela, membros desse grupo 

que tentassem atuar contra tal norma seriam punidos com a subtração do comércio com os 

cristãos: 

 
Per testes christianos convincin possunt iudaei et sarraceni, nom obstantibus 

contrariis privilegiis regum et principum: quibus si utantur, subtrabitur illis 

christianorum commercium. Quum Iudaei quidam et Sarraceni, sicut  

accepimus, quod super civilibus aut criminalibus convici per Christianos non 

possint, se privilegiis regun et principum tueantur; quia id nedum iuri 

contrarium, sed et Christianae religioni oppobriosum est quamplurimum et 

adversum, reges eosdem et príncipes in Domino exhortamur, ne concedant 

huiusmodi de cetero privilegia, vel servent aut servare permittant etiam iam 

concessa. Quodsi Iudaei aut Sarraceni privilegiis talibus uti praesumpserint: 

Christianorum communio eis subtrahatur sic, quod Christiani ab eorum 

abstinere communione censura ecclesiastica, si opus fuerit, compellantur 

(Ferreira, 2006, p. 162; E. Friedberg, 1147, Clementinas 2.8.1).
79

  

 

Há que perceber o quanto os judeus lucravam nestas negociações com os cristãos. 

Por isso, o impedimento das relações comerciais com os cristãos pela legislação canônica 

representava, de fato, uma punição.  

No capítulo seguinte, veremos como os monarcas administraram a promulgação 

da legislação régia portuguesa sem ferir as leis canônicas. Pois, ao ordenar suas leis, os 

monarcas buscavam agir com diplomacia atendendo, quando possível, as imposições 

eclesiásticas e às queixas da sociedade conforme lhes eram apresentadas pelos conselhos. 
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 “Os judeus e os sarracenos podem convencer através de testemunhas cristãs, não por privilégios e restrições 

contrárias dos príncipes e reis: para os quais se usam, o comércio é subtraído àqueles dos cristãos. Quando, um 

certo, dentre os judeus ou dos sarracenos, do modo que tomamos, que eu tomei a respeito dos cidadãos ou 

criminosos não possam estar entre os cristãos, eles se protegerão por meio dos privilégios dos reis e príncipes; 

por que isso não só é contrário ao direito, mas é desonroso à religião cristã e quanto mais adverso, exortamos os 

mesmos reis e príncipes no Senhor, que não concedam deste modo ou de outro privilégios, ou que conservem ou 

que permitam conservar ainda os já concedidos. Ora se os judeus ou os sarracenos que terão tomado por tais 

privilégios: que assim a comunidade dos cristãos seja furtada por eles, que os cristãos se afastem da comunidade 

deles, por censura da Igreja, se obra algum deles tiver feito, eles serão acusados”. (tradução nossa) 
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Embora, possamos constatar no terceiro capítulo seguinte, que nem sempre essas leis fossem 

cumpridas, pois há uma constância na repetição de algumas delas, o que nos leva a crer que 

elas não vinham sendo cumpridas. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISE DAS FONTES POLÍTICO LEGISLATIVA: LIVRO DAS LEIS 

E POSTURAS E ORDENAÇÕES AFONSINAS ACERCA DOS JUDEUS 

 

[...] populi sunt de iure gentium ergo regimen 

populi est de iure gentium [...] sed regimen non 

potest esse sine legibus et statutis: ergo eo ipso 

quod populus habet esse habet per consequens 

regimen in suo: sicut omne animal regitur a suo 

próprio spiritus et anima [...] Commentaria in 

priman Digesti Veteris partem, Lugduni, 

MDLXXXV, De Iustitia ET iure, L. Omnes, nº4, 

p.14 
80

. 

 

Pretendemos neste capítulo, analisar as leis concernentes aos judeus promulgadas 

por D. Dinis e D. Afonso IV. É preciso enfatizar que os monarcas portugueses medievais 

adotaram práticas legislativas precoces para a Europa naquele período (Homem, 1999, p. 

177). As discussões de Fátima Regina Fernandes (2004, p. 6) se aproximam do pensamento 

deste estudioso português, quanto a análise sobre o direito português. Ambos, apontam que o 

aparato legislativo foi se ampliando ao longo do tempo, por meio das decisões tomadas nas 

cortes e da organicidade jurídica iniciada com os predecessores de D. Afonso III, e fomentada 

pelos seus sucessores, inciada desde o reinado de D. Afonso III (1245-1279) por meio da 

retomada dos estudos acerca do Direito romano, com o objetivo preclaro de aumentar a 

autonomia régia em detrimento à pontifícia, conforme discutimos no primeiro e segundo 

capítulo.    

As leis portuguesas, tais como em outros reinos peninsulares como Castela, foram 

elaboradas sob o princípio do direito consuetudinário, bem como do direito canônico 

representado, por exemplo, pelas Decretais do papa Gregório IX, amplamente utilizadas nas 

Siete Partidas, usando-as para tratar de diversos assuntos concernentes à sociedade castelhana 

como afirma José Gimenez Y Martinez de Carvajal (1995). Essa legislação tanto castelhana 

quanto portuguesa foi composta a partir da necessidade de ordenação da sociedade, visando 

cessar as ocorrências de diversas naturezas, as quais perturbavam a ordem e o bem comum do 

reino, aliás, um dever primordial do rei que é o de punir aqueles que transgridem as leis, 
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 [...] as comunidades existem pelo direito das gentes, pelo que o seu governo também é de direito das gentes; 

mas o governo não pode existir sem leis gerais e particulares (estatus) e, por isso tal como qualquer animal se 

rege pelo seu espírito e alma, uma vez que o povo existe, dispõe, por esse mesmo fato de existir, de capacidade 

de governo, pelo que esta é de direito das gentes. (Hespanha, 1992, p. 41). 
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agindo com base na justiça. Nesse sentido, a deambulação dos monarcas pelo reino por meio 

da itinerancia das Cortes, fazia com que eles se inteirassem -mesmo que parcialmente- in loco 

dos problemas de cada cidade ou vila. Essa política foi imprescindível para a consolidação da 

autoridade régia e o estreitamento dos laços de senhorio com os seus súditos. Neste sentido, 

buscaremos enfocar a Legislação correspondente aos judeus em Portugal durante os reinados 

de D. Dinis e de D. Afonso IV, no que diz respeito às mudanças e as permanências das leis 

promulgadas pelos dois monarcas em relação aos judeus, no período de seus respectivos 

reinados. 

 

3.1 Incursão pelas fontes: Livro das Leis e Posturas e Ordenações Afonsinas 

 

O Livro das Leis e Posturas traz consigo uma trajetória problemática, pois logo no 

seu prefácio nos deparamos com a descrição de que esta obra foi encontrada em meio aos 

restos dos arquivos da Torre do Tombo. O escrivão e guarda-mor do arquivo da instituição, 

Jorge da Cunha fez anotações de cunho próprio sobre o livro enfatizando que ele trazia “[...] 

‘coisas’, informações importantes de Leis que os reis fizeram e, que ao achá-lo, ele não teve 

dúvidas em arquivá-lo”. Trata-se, pois, de um compêndio documental relevante para a 

formação histórica portuguesa. Como consta do prefácio a esta obra, Nuno Espinosa Gomes 

da Silva (1971) afirma que o códice se encontrava no arquivo da Torre do Tombo, entre os 

anos de 1617 e 1618, e que este foi consultado por Gabriel Pereira de Castro, autor da obra 

Manu Régia (Mão do rei) e que talvez o Livro das Leis e Posturas estivesse com ele no ato de 

seu passamento aos dezoito dias do mês outubro de 1632.  

A trajetória desta obra é conturbada, pois de 1634 a 1639 o Livro tornou a 

desaparecer e a explicação encontrada pelos estudiosos da obra, é de que algum religioso que 

possuísse licença para consultas na Torre do Tombo tenha-no levado consigo, pois em 1939 

Gregório Mascarenhas Homem, proibiu frei Francisco Brandão (autor dos Livros VI e VII da 

Monarquia Lusitana) de retirar livros ou quaisquer tipos de documentos originais do Arquivo 

Nacional, permitindo a saída destes, somente por meio de cópias. Nada se sabe sobre a 

presença do Livro das Leis e Posturas, um século depois, em 1769 para a Torre do Tombo 

(Livro das Leis e Posturas, 1971, p. 8-9).  

João Pedro Ribeiro em Dissertações chronologicas e críticas salienta que havia o 

interesse de que as leis fossem publicadas e/ou impressas, no intuito de facilitar a 

jurisprudência régia (Ribeiro, 1867, p. 31-32). Pois, muitos juristas, pertencentes às cortes 

recorriam a essas obras para fazer valer a aplicabilidade das leis no reino português. 
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A compilação do Livro das Leis e Posturas, tanto quanto as Ordenações de D. 

Duarte foram parcialmente, utilizadas e empregadas nas Leges et Consuetudines da 

Portugalliae Monumenta Histórica
81

. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

concretizou a impressão do Livro das Leis e Posturas (1971). 

Trata-se de um Corpus Legislativo ainda rudimentar se comparado as Ordenações 

de D. Duarte e as Ordenações Afonsinas (Homem, 1999). Para João Pedro Ribeiro (1836) o 

Livro das Leis e Posturas foi um trabalho preparatório para as Ordenações Afonsinas, 

realizado sem nenhuma sistematização, no qual foram reunidas leis anteriores em um só corpo 

legislativo, retirados dos registros de Conselhos.  

De acordo com Ribeiro (1836) neste livro encontram-se inúmeras leis repetidas, 

outras com datas erradas e algumas até truncadas. Tese da qual discordamos em parte, de 

acordo com a leitura das fontes, pois se deve ter a acuidade de perceber que essas leis foram 

compiladas das atas de corte registradas nos concelhos e que estas eram itinerantes, portanto, 

eram leis consuetudinárias dispostas conforme a necessidade de cada vila ou cidade, onde 

essas cortes reais se estabeleciam. Assim, não podemos afirmar que essas leis fossem 

repetidas, apesar de valerem para todo o reino. Eram promulgadas de acordo com as queixas 

apresentadas ao rei pelos representantes do povo e demais membros dos Conselhos, podendo 

ainda chegar aos monarcas por meio dos procuradores de diversos condados. Outro fator 

relevante, o qual defendemos deve-se ao fato de as repetições desses ordenamentos, darem-se 

como indício de reincidência de práticas normatizadas anteriormente.  

Quanto à incompletude de parte da legislação, não podemos olvidar que muitos 

dos documentos expedidos por Cortes se perderam ou extraviaram-se, talvez seja esse o 

motivo de sua incompletude. Alexandre Herculano diz tratar-se da cópia de diversas fontes e, 

que este Códice não contém leis posteriores ao reinado de D. Afonso IV (Herculano, 1856, p. 

149), posição com a qual concordamos. Visto que, as leis contidas neste Livro abrangem 

desde o reinado de D. Afonso Henriques (1143-1185) até D. Afonso IV (1325-1357). O Livro 

das Leis e Posturas tem aproximadamente 370 leis, das quais apenas 185 são datadas, dentre 

estas, 24 foram promulgadas por D. Afonso II, 18 por D. Afonso III, 89 por D. Dinis e 50 por 

D. Afonso IV. Este Livro é uma fonte de suma importância para o estudo político-

administrativo e jurídico do reino português no medievo.  

A outra fonte sobre a qual nos debruçamos na presente pesquisa as Ordenações 

Afonsinas, as quais foram baixadas em 1446 ou 1447, abarcam a síntese das disposições 
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 “Leis e direitos” dos “Monumentos históricos de Portugal” (tradução nossa). 
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legislativas e regulamentares dos primeiros três séculos da História de Portugal, 

restabelecidas, ampliadas e consolidadas. De acordo com Homem (1999) essa documentação 

foi elaborada ao longo de quase três décadas, compreende o apanhado parcial de duas 

sucessões régias (1433 e 1438) (Lipiner, 1982, p. 15). Trata-se duma legislação elaborada na 

Idade Média, que visa garantir aspectos que contribuíssem para a estruturação econômica do 

reino e a afirmação do poder régio no períodor. 

Se compararmos as Ordenações Afonsinas com o Livro das Leis e Posturas, 

observaremos que seus compiladores, ampliaram suas fontes, fator que não comprova que a 

segunda obra, tenha ou não, sido um trabalho preparatório para a primeira. Observa-se 

também que a escrita das fontes não obedece a uma sistematização ortográfica comum, assim, 

encontramos um mesm termo grafado de diversas formas. Na escrita das Ordenações 

Afonsinas, os compiladores utilizaram-se do tradicionalismo do conteúdo dos ofícios e 

oficiais régios da primeira metade do século XIV.  

Nesta pesquisa demos ênfase ao segundo livro das Ordenações Afonsinas, por este 

tratar especialmente da legislação em relação aos judeus e mouros, além de abordar temas 

concernentes aos bens e privilégios da Igreja, aos direitos régios e a administração fiscal, a 

jurisdição dos donatários e as prerrogativas dos fidalgos. Acha-se reunida e destacada toda a 

legislação em vigor, compilada anteriormente a invenção da imprensa.  

Elias Lipiner (1982) salienta que se encontram neste compêndio cópias 

documentais provenientes de várias fontes, algumas incompletas, como atas de Corte, ofícios 

régios e outros documentos que passaram de mão em mão e foram se perdendo ao longo desse 

processo. Assim, essa obra compõe-se de inúmeras variantes e erros cronológicos, que não 

foram levados em conta pelos editores de 1792, além de conter enganos de transcrição ou de 

cópia por não terem sido periciados quanto à escrita dos copistas, embora esses problemas não 

afetem esta dissertação pelo fato de não estarem inclusas em nossas discussões. 

As composições de grande parte destas leis seguiram um modelo preestabelecido. 

Iniciavam referendando e afirmando que as disposições legais se davam por conta das queixas 

dos súditos, “[...] dava-se voz aos que requeriam uma acção do rei, para resolver um 

problema. Dava-se a conhecer o problema, na maioria das vezes, conforme o discurso do 

próprio monarca, à Corte régia, ou algum funcionário régio” (Paes Filho, 2008, p. 31).  

Assim, discutiam-se as questões apresentadas, entre os representantes dos 

diversos segmentos sociais, chegava-se à soluções que eram posteriormente promulgadas pelo 

monarca. Ao final de cada lei seguia o texto enfatizando à afirmação de que todos deveriam 

cumprir aquela Ordenação.  
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O pensamento e o discurso teórico acerca da legislação e administração dos 

monarcas compreendiam o saber jurídico do medievo português, tanto no âmbito cível quanto 

canônico. De acordo Paes Filho “[...] ele se pautava, em particular, pela afirmação ou negação 

do poder eclesiástico e do poder temporal” (Paes Filho, 2008, p. 32). O discurso legal-

administrativo, proveniente das leis apropriou-se do argumento de que elas serviam para 

corrigir uma situação injusta, incorreta, ou qualquer anomalia decorrente da sociedade. Neste 

sentido, a legislação era uma forte aliada do bem comum, pois buscava trazer a paz e a 

harmonia social. Os juristas da Corte régia, por sua vez, foram responsáveis pela elaboração 

de um discurso quase sempre, repetitivo, objetivando evocar, a consciência dos sujeitos à 

prática das leis para o bem comum. 

Percebemos a tentativa de se reforçar a legislação as inúmeras situações de 

desordem, como tratamos em capítulos anteriores. Assim, as leis eram normatizadoras de 

conflitos e, indispensável para o ordenamento da vida em sociedade. E o rei enquanto um 

representante de Deus a serviço da Igreja e do povo era o responsável por coibir o mau e fazer 

justiça, devendo a comunidade obedecer e cumprir suas ordenações, proferidas pelos 

monarcas através das reclamações dos súditos, nos concelhos e nas cortes régias, espaços de 

discussão, reflexão e ação das causas apresentadas. 

 

3.2 As Cortes de D. Afonso IV 

 

Se os códices legislativos foram compilados das Cortes, encontramos neste 

documento diversas leis duplicadas se forem comparadas ao Livro das Leis e Posturas e as 

Ordenações Afonsinas, no entanto, no caso de muitas delas não há como afirmar que fossem 

as mesmas, visto que a reincidência das questões que envolviam os judeus era constante e 

aquelas sem data e localização não nos permite afirmar que se tratava da mesma publicação 

de uma lei, já estipulada, embora houvesse grande semelhança, sem dizer que as leis estão 

melhor elaboradas nas cortes, além de especificar o local e a data em que foram outorgadas. A 

publicação das Cortes de 1325 a 1357, período concernente ao reinado de D. Afonso IV, se 

insere num plano de conjunto que visa a apresentação de todas as cortes medievais 

portuguesas ao público. Observando que é intenção do Centro de Estudos históricos da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa publicar as demais cortes. Mas, até o 

momento aquelas referentes ao reinado de D. Dinis, ainda, não foram publicadas. Deste 

modo, nesta pesquisa só podemos contar com a publicação das Cortes concernente ao tempo 

de D. Afonso IV. Conforme assinalam Oliveira Marques e José Mattoso, ainda no prefácio 
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deste trabalho, essa obra não foi elaborada a partir das verdadeiras actas das reuniões das 

Cortes, mas por meio dos chamados capítulos ou artigos, apresentados ao rei pelo Povo, 

seguidos das respostas deste monarca.  

 

3. 3 As leis dionisinas e afonsinas contidas no Livro das Leis e Posturas, nas Ordenações 

Afonsinas e nas Cortes de D. Afonso IVconcernentes aos judeus 

 

A análise das leis acerca dos judeus contidas nos códices legislativos do medievo 

português possibilita-nos compreender algumas divergências no tratamento que os monarcas 

D. Dinis e D. Afonso IV deram aos judeus. De modo a perceber que os aspectos econômicos, 

sociais e culturais de cada período influenciaram nestas formas de tratamento. Desta forma, 

buscaremos identificar as mudanças e permanências de alguns aspectos legislativos presentes 

na administração de ambos os monarcas.  

 

3.3.1 Sobre o testemunho de judeus em causas cíveis 

 

De acordo com Álvaro Pais em Estado e pranto da Igreja,
82

 as Decretais
83

 e as 

Clementinas,
84

 assinalam que havia um rol de indivíduos proibidos de atestarem em causas-

crime, tais como: o servo, a mulher em determinados casos; o hermafrodito, o impúbere antes 

dos 14 anos nas causas cíveis e o menor de vinte nas criminais; o infame, o pobre suspeito, o 

infiel, o herege, clérigos sem licençado bispo, leigos em causas-crime contra os clérigos, 

dentre outros (Pais, EPI-II, art. 38, 1995: 363-375).  

Notamos diversas reclamações sobre os testemunhos nas causas jurídicas que 

envolviam judeus e cristãos. Percebemos que ambos reclamavam da procedência e abusos 

cometidos pelas testemunhas. Buscando atender as queixas em relação a julgamentos entre 

essas duas culturas, D. Dinis e D. Afonso IV outorgaram leis a esse respeito. É nosso intuito 

fazer a comparação entre as leis ordenadas por D. Dinis e D. Afonso IV, visto que o artigo 4º 

                                                 
82

 A partir daqui utilizaremos a Sigla EPI –II, para nos referirmos a esta obra.  

83
As Decretais de Gregório IX: DECRETALIUM D. GREGORORII PAPAE IX. Disponível em: 

<http://www.thelatinlibrary.com/gregdecretal5.html>. Acesso em: Set. de 2011. 

84
Clementinas (ou Clementinae) refere-se a coleção de Clemente V; que compreende, quase exclusivamente, 

atos de Clemente V, que, depois de uma primeira promulgação feita por este Pontífice, são revistas e 

promulgadas por João XXII em 1317. Diversamente dos livros Extra e Sextus, não em valor exclusivo, deixam 

em vigor as decretais precedentes, salvo no que dispunham em sentido contrário a elas. Disponível em: < 

http://www.agnusdei.50webs.com/dircan3.htm>. Acesso em: fev/2012.   
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promulgado por D. Afonso IV menciona justamente essa primeira lei em análise, promulgada 

por D. Dinis: 

 

D. Dinis                                                             D. Afonso IV 

 Dom Donis pergraça de DEOS Rey de Purtugal, 

e do Elgarve. A quantos esta Carta virem faço 

saber, que Guadelha Arraby Moor dos meus 

Regnos me mostrou huma minha Carta, de que o 

theor tal he. Que nom valha testemunho de 

Chrisptaaõ contra Judeo sem testemunho de 

Judeu, e o Juiz valha contra elles no que se 

passar perante elle. [...] Sabede, que os Judeos 

dos meus Regnos xe me enviarom queixar, que 

vos, e vossos Concelhos lhes fazedes muitos 

aggravos, e desaforamentos como nom devedes; 

e que catades contra elles, e contra seus averes 

muitas carreiras muitas guisas, per que perdem 

muitos guisa [...] e que nom Podem aver aquello, 

que lhes devem, nem fazer a mim o meu serviço, 

assy como eu tenho por bem; e de meu Padre, e 

de meus Avoos, e que lhes hides contra ellas; e 

que queredes que provem contra elles, e contra 

seus averes per Chrisptaaõs sem Judeos. [...] 

porque vos mando que vos nom os agravedes, 

nem desaforedes, nem vaades contra elles, nem 

lhes passedes suas Cartas, que teem minhas, e de 

meu Padre, e de meus Avoos; e mando que nom 

valha contra elles, nem contra seus averes 

nenhum testemunho em nenhuma couza, senom 

per Chrisptaaõs, e Judeos (Ordenações 

Afonsinas, 1998, p. 502-503, liv. II, Tít. 

LXXXVIII, itens 1, 2, 3). Idem Ordenações 

Afonsinas, 1998, p. 505-506, liv II, Tít. 
LXXXVIII, itens 7, 8, 9. Ley como os judeus e 

os mouros nom podem sseer vogados: Outrossy 

[...] Judeu. en preyto christãao e homem que 

sseia dado por fiel antre as partes que deve a dar 

testemunhas sse mester for também pola outra. E 

outrossy tabelliom sse a precuraçom foy fecta 

per ssa mãao nom deve a seer precurador en casa 

dElRey nem en outro logar nem em nenhuu 

preyto E homem a que sseia achada algua 

falssidade sse a sentença he dada contra el 

(Livro Das Leis E Posturas, 1971, p. 211). 

 

 

[Art. 4º] artigo. iiij dos Judeus. Item se queixou 

que Recebeu agravamento em feito dua carta 

que El Rey deu aos Judeus em que confirmava o 

Privilégio que tijnham de El Rey. D Dinis seu 

padre. em no qual he contheudo que 

testemunhos de Cristão nom valesse se hi nom 

andasse Judeu por testemoynha. A este artigoo 

respondeu El Rey assi como Respondeu no 

geeral; [Art. 5º] artigo. vº dos Corretores [...] 

Judeus. Item se queixou que Recebeu 

agravamento de aver antre eles judeus [...] 

Corretores. e valerem duas testemoynhas. A este 

artigo Respondeu El Rey que sse veia o que he 

mays proveyto da terra. e assi sse faça; [Art. 6º] 

artigo. vjº dos Judeus e dos porteyros. Item se 

queixou que Recebeu agravamento per Razom 

dos Judeus que fazendo pagas aos seus Porteyros 

e Pero os Porteyros confessan que Reçeben a 

paga. Dizem que nom devem valer testemuynhas 

contra eles dizendo que nom ha o sseu porteyro. 

tal poder pera rreceber. e que esto fazem quando 

os Porteyros son taes per que eles entendem que 

nom aver o sseu aver. A este artigoo Respondeu 

El Rey como deu ia resposta no geeral (Cortes 

Portuguesas - Reinado de D. Afonso IV, 1982, 

p. 64). Art. 12º] Outrossi mi desseron que vosso 

costume he que valha verdade de vossos 

corretores sobre as merchandias que fazem e que 

per aquello que o corretor disser estaran as 

partes e Agora dizem que per rogo d alguus 

poderosos fezerom alguus judeus corretores que 

Dan testemonhos ante os christaaos como os 

outros corretores christaaos (Cortes Portuguesas 

- Reinado de D. Afonso IV, 1982, p. 16). [...] 

Sob resto tenho por bem e mando que daqui a 

deante non seia judeu corretor e se for mando 

que seu testemonho non valha salvo se sse 

provar per christaaos. Por que vos mando 

que assi o façades comprir maanter e 

aguardar e em testemonho desto vos dou esta 

mha carta (grifo nosso) 
85

 (Cortes Portuguesas 

- Reinado de D. Afonso IV, 1982, p. 16-17).  
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 Metodologicamente, no que concerne às leis citadas em tabela, achamos por bem grifar em negrito as partes 

concernentes às inovações realizadas por D. Afonso IV em relação à legislação dionisina.  
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Após receber queixas de seu arrabi-mor: D. Guedelha, de que os cristãos eram 

privilegiados nos julgamentos que envolviam judeus e cristãos, D Dinis concedeu 

prerrogativas aos judeus ordenando que o testemunho destes também fosse válido nestas 

causas e, que os testemunhos dos cristãos só fossem válidos quando tivessem testemunhos de 

outros judeus. Essa ordenação mostra que o rei preocupava-se em manter os judeus em seu 

reino, pois eles eram letrados, bons administradores das finanças e, representavam altas fontes 

de arrecadação de impostos para Portugal. Esses atributos se tornaram imprescindíveis para o 

crescimento do reino naquele período, visto que o rei buscava a afirmar o seu poder e 

fomentar o crescimento cultural e econômico de Portugal a época de seu governo. O jogo de 

interesses que D. Dinis manteve com os judeus, contribuiu para que o monarca ouvisse suas 

queixas e concedesse-lhes privilégios que facilitaram a sobrevivência desse grupo em 

Portugal.  

Uma das queixas dos cristãos referia-se aos tabeliães e procuradores que 

registravam os contratos e recebiam pagamentos dos judeus e depois serviam de testemunhas, 

nas causas que os envolvessem. A esse respeito, observamos que o monarca ordenou que os 

tabeliães não deveriam servir de testemunha, porque poderiam não demontrar imparcialidade 

nos casos julgados. Todavia, o fato de D. Dinis conferir privilégios aos judeus, devia-se ao 

fato da coroa necessitar de seus préstimos nos ofícios concernentes a administração financeira 

e dos valorosos pagamentos de tributos, por este motivo acreditamos que o monarca naquele 

contexto, não podia deixar de ouvir e atender as queixas de seus conpatriotas cristãos, mas ao 

mesmo tempo não podia deixar de atender aos judeus.  

D. Afonso IV recebeu igualmente queixas dos cristãos a respeito da concesão 

dada por seu antecessor aos judeus, no sentido de poderem temunhar em causas que os 

envolvessem, nesse caso ordenou que seguissem a lei de seu pai e que o testemunho dos 

judeus continuasse valendo em seu reinado. No que concernem as denúncias sobre os 

porteiros,
86

 que serviam como testemunha, nesses casos o monarca mandou que fosse feito o 

melhor para o reino, e quanto aos corretores
87

 o monarca, seguiu o que outorgara seu pai em 

lei anterior, ordenando que os corretores que fossem judeus não testemunhassem. 
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 Porteiro, segundo Fr. Viterbo é o mesmo que príncipe do território, rico-homem, potestade, maiorino ou 

tenente (Viterbo, 1865, p. 497, vol.II). Lipiner afirma que tanto o escrivão quanto o porteiro eram responsáveis 

pelas penhoras e execuções de acordo as sentenças e decisões dadas pelo arrabi-mor e pelo seu ouvidor (Lipiner, 

1982, p. 38). 
87

 Fr. Viterbo aponta sinônimos para a palavra corretor: medianeiro, comissário, procurador (Viterbo, 1865, p. 

138, vol. II). Nesse sentido, compreendemos que o termo que mais se aproxima de nossa discussão, talvez seja 

procurador.  
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Fr. Joaquim de Viterbo presume que corretor no Elucidário, é o mesmo que 

procurador, assim, o artigo trata de queixas sobre procuradores judeus, que supostamente 

faltavam com a verdade nos testemunhos referentes ao comércio de mercadorias
88

 em feiras. 

Notavelmente, grande parte dos comerciantes no medievo eram judeus ou árabes, no entanto, 

havia inúmeras denúncias de que os judeus comumente buscavam levar vantagens nas 

negociações com os cristãos, fraudando o peso das balança para obterem lucros maiores do 

que aquele que lhes era de direito. Mediante as queixas apresentadas pelos procuradores do 

concelho de Évora, D. Afonso IV proibiu aos judeus de ocuparem-se das corretagens.  

As denúncias acerca do testemunho dos porteiros parece ser uma inovação do 

governo de D. Afonso IV, pois não encontramos na documentação dados a respeito desta 

queixa no reinado de seu pai. A queixa encontrada no governo de D. Dinis sobre os porteiros 

era de outra natureza, denuncia-se que havia judeus exercendo o cargo de porteiro e que esse 

ofício pertencia apenas aos membros eclesiásticos ou aos homens bons, cristãos do reino, 

conforme veremos no próximo tópico. De qualquer forma, D. Afonso IV, não se pronunciou 

quanto a uma lei concisa que favorecesse os cristãos, quanto aos testemunhos dos porteiros 

que eram acusados de receberem dos judeus para testemunharem a seu favor. D. Afonso IV 

preocupou-se em manter a integridade no reino, de forma a respeitar o direito Canônico e a 

atender os decretos contidos nele, visto que a seu tempo a economia portuguesa estava 

consolidada e já não precisava dar a mesma ênfase na concesão de privilégios aos judeus.  

Ainda sobre a queixa, de D. Guedelha a Dom Dinis, em Santarem no dia 27 de 

Julho de 1324. ElRey ordenou que seus vassalos Joham Lourenço, Estevom Ayres e Pero de 

Valença, registrassem uma carta em mil e trezentos e sessenta e dois annos
89

, contendo ainda 

outras quatro leis provenientes dos testemunhos. A esse respeito ordenou o monarca: “PERO 

mando que os Juízes possaõ seer testemunhas antre elles, em quanto forem Juízes, em 

aquellas cousas, que antre elles julgarem, ou se fezerem em maneira de Juízo” (Ordenações 

Afonsinas, 1998, p. 504, liv. II, Tít. LXXIIII, ítem 4). Os juízes podiam testemunhar nestas 

causas. 

D. Dinis ordenou ainda, a esse respeito:  

 
[...] mando que valha esto antre vós, e elles, e em outra guisa nom, e vós 

assy o fazede guardar; e al nom façades, senom a vós me tornarei eu porente; 

e mando aos Tabelliaaes, que registem esta carta, e que a leam em concelho 
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 O termo merchandias, referia-se a todo gênero de mercadorias, eram vendidos numa feira (Viterbo, 1865, p. 

400, vol. II) 
89

 Conforme Fr. Brandão Considerando a era de Cristo a data correta fica sendo 1324 (subtrai-se da data 38 anos) 

(Brandão, 2008, p. 19, vol. V). 
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huma vez cada domaa; e mando que os meus  Judeos tenham esta carta em 

testemunho. Dante em Coimbra primeiro dia de Janeiro. ElRey o mandou 

per as Corte. Esteve Annes a fez Era de mil e trezentos e trinta e dois annos 

(Ordenações Afonsinas, 1998, p. 504, liv. II, Tít. LXXXVIII, item 5).  

 

Na lei citada D. Dinis nominou os judeus de “meus judeus” mostrando que ele os 

tinha sob seu domínio. Para Lipiner os judeus dependiam da proteção dos monarcas 

portugueses, os quais costumavam considerá-los como sua propriedade, “nos seus corpos e 

nos seus haveres” (Lipiner, 1982, p. 111). O monarca ordenou, ainda, nesta lei, aos seus 

tabeliães entregassem aos judeus as cópias desta carta, para que eles a tivessem como 

testemunha dos privilégios que este monarca os havia concedido, dando-lhes o direito de 

testemunhar nos julgamentos em que os envolverem. Outra promulgação de D. Dinis a esse 

respeito é a seguinte:  

 
[...] quando for contenda antre Chrisptaaõ, e Judeo, e o Chrisptaaõ quizer dar 

em prova outro Chrisptaaõ contra Judeo; e se em esse caso o Judeo quiser 

dar por testemunha alguu Chrisptaaõ, possa-o fazer: [...] que valha seu 

testemunho contra Chrisptaaõ sem outro testemunho de Judeo; e querendo 

esse Judeo dar por testemunha outro Judeo contra o dito Chrisptaaõ, nom o 

poderá fazer, nem valha seu testemunho, salvo dando com esse Judeo outro 

Chrisptaaõ por testemunha (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 505, liv. II, Tít. 

LXXXVIII, item 7).  

 

Contudo, onde houvesse contenda entre cristãos, valeria o testemunho de judeu 

acompanhado do testemunho de outro cristão, neste caso, o testemunho somente de judeu ou 

de cristão não teria validade. D. Dinis ordenou, também, sobre os testemunhos que se 

houvesse qualquer contenda: “[...] antre Judeo, e Judeo, em tal caso poderá cada hum delles 

dar por testemunho seu testemunho, assy como se fosse antre ha Chrisptaaõ contra Judeo, e 

vallerá Chrisptaaõ” (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 505, liv. II, Tít. LXXIIII).  

A lei relatada a seguir refere-se ao castigo do corpo e trata das penalidades acerca 

da gravidade dos crimes. Aponta que quando ocorria algum crime grave, o criminoso deveria 

sofrer o castigo corporal. Cabia ao juiz considerar a condição do crime e o lugar. Se havia 

ocorrido em local despovoado ou deserto. Era nessário, ainda, verificar se ocorreu à noite, e se 

tinha sido testemunhado por cristãos. Caso houvesse judeu por testemunha, o juiz deveria 

analisar a condição moral desse judeu, para avaliar se ele poderia ou não, servir de 

testemunha.       

No medievo o corpo tornou-se ponto de referência e alvo das reflexões 

eclesiásticas sobre os pecados. Elaborou-se a ideia de pecados leves, àqueles que eram 
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perdoáveis e pecados mortais, que eram concernentes aos imperdoáveis. Tratava-se da 

avaliação da gravidade dos pecados, de acordo com a qualidade e a quantidade do mesmo.  

Há que se considerar que o corpo serviu de referência para a reflexão concernente 

ao pecado, sofreu a culpa das penitências com punições corporais de acordo com a gravidade 

do pecado. Cristo é exemplo dessa prática, ainda na antiguidade, pois, padeceu na Cruz e foi 

açoitado até a morte, para sanar os pecados da humanidade. No medievo essas punições 

corporais tomaram grande proporção e tiveram papel relevante no quadro das penitências.  

Segue a lei outorgada por D. Dinis a esse respeito: 

 
[...] pero seendo alguu feito crime tão grave, que caiba em elle pena de 

corpo, e seendo cometido em lugar hermo, ou solitario, ou de noite a tal 

tempo, que nom possa seer visto, ou testemunhado per alguu Chrisptaaõ. [...] 

que fique em Juizo dos Julgadores, esguardando a qualidade do malleficio, e 

o tempo, e lugar honde foi feito, e a condiçom do Judeo, que he dado por 

testemunha, e assy recebam, ou reprovem seu testemunho, de acordo lhes 

bem parecer, e acharem per direito (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 505-

506, liv. II, Tít. LXXIIII).  

 

D. Dinis encerrou sua carta ordenando no item dez “[...] que se guarde a dita Ley 

d’ElRey Dom Donis, segundo em Ella He contheudo, e per nos adiado, e declarado, como 

dito he” (Ordenações Afonsinas, 1998, liv. II, Tít. LXXXVIII).  

É preciso lembrar que as relações entre os reis e suas cidades e vilas eram fixadas 

por meio de documentos escritos, os quais consignavam os costumes municipais de cada 

localidade: os forais. O legado mulçumano foi fundamental para a estruturação concelhia 

medieval alcançar o modelo administrativo eficaz. De acordo com José Mattoso em 

Identificação de um país os moçarabes influenciaram na conformação das Instituições da 

Península Ibérica após a reconquista. Maria Helena da Cruz Coelho em O poder Concelhio 

em tempos medievais - o “deve” e “haver” historiográfico, faz uma análise de diversos 

trabalhos realizados acerca desse tema e aponta que o diálogo entre os conselhos e o poder 

régio, em Cortes, trata-se de um estudo interessante, pois ler os capítulos especiais de Cortes 

num determinado período é como abrir “os jornais dessa época”. Para tanto, faz-se necessário, 

atender ao sentido do discurso adotado e analisar o diálogo do poder central com o local, há 

que se atentar para aqueles que falam, na expectativa de reconhecer suas estratégias e seus 

objetivos. A autora assegura que a legislação medieval portuguesa provinha da combinação 

dos preceitos consuetudinários, das sentenças de juízes arbitrais ou de juízes concelhios, das 

posturas municipais e das normas jurídicas inovadoras (Coelho, 2006, p. 26).    
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Notamos, porém, que os concelhos portugueses deram continuidade ao modelo 

jurídico-administrativo deixado pelos mulçumanos. Embora, não se tratado apenas de uma 

apropriação, mas de um processo de adequação do sistema mulçumano, adaptado às 

condições e exigências cristãs.  No século XIV, o antigo concelho, composto pelos homens 

bons do lugar, cedeu espaço para uma nova forma de organização, a câmara municipal, a qual 

passou a desempenhar as tarefas anteriormente a ele atribuídas. As câmaras foram formadas 

pelos mesmos oficiais que atuavam nos concelhos medievais, acrescidos agora dos 

vereadores.  

Os concelhos apoiam-se no Rei e nos direitos consagrados da Carta de Foral, que 

bucava impedirem os exercícios abusivos dos senhores nobres e do clero. À medida que os 

reis consolidam o poder régio os concelhos vão perdendo a autonomia, ao passo que os 

monarcas vão respondendo as solicitações dos conselhos, vamos percebendo melhor os 

interesses e as estratégias políticas presentes, sobretudo, no âmbito da monarquia.  

Assim, Arnaldo Rui Azevedo de Sousa Melo em Relações interconcelhias no 

reinado de D. Dinis classifica as respostas régias que alteram uma situação ou estatuto 

existente ou aquelas concernentes a regulamentação de situações causadoras de conflitos, 

como “inovadoras”, enquanto as decisões em que o rei se limita a confirmar o costume ou as 

disposições de estatutos já existentes são aquelas concernentes as medidas adotas na 

legislação régia dispostas por reis anteriores aos reis aqui pesquisados. Foram muitas as leis 

criadas por D. Dinis a respeito, dos testemunhos, umas repetidas e outras com alguns 

acréscimos, mas este monarca demonstrou atenção especial a esse aspecto relacionado aos 

testemunhos, e a estas acrescenta-se as cartas que ele havia concedido aos judeus, dando-lhes 

a garantia de que só valeriam as causas julgadas em que tivessem judeus e cristãos por 

testemunha, conforme os seguintes documentos: 

 

[...] Sabede que os meus Judeus desses meus Reynos xe me envjarom 

queyxar que vos e vossos conçelhos lhis fazedes mujtos agravamentos e 

desaforamentos assy como nom devedes e que catedes contra eles e contra 

seus averes e assy como nom devedes mujtas caReiras e em mujtas guisas 

per que perdem mujtos dos seus dereytos. e que outrossy lhis perlongades 

seus fectos de guisa que despendem hi mais que a demanda. nom podem 

aver aquelo que lhis devem nem fazer a mjm a meu sservjço assy como eu 

tenho por bem e que lhis nom guardades ssas cartas que teem mjnhas e de 

meu padre e de meus avoos que lhis hides contra elas. e que queredes que 

provem contra sseus haveres per christãaos ssem Judeus E esto nom tenho 

por bem sse assy he Porque vos mando que vos nom nos agravedes nem 

desaforedes nem vaades contra eles nem lhis passedes ssas cartas que teem 

mjnhas e de meu padre e de meus avoos e mando que nom valha contra eles 

nem contra seus averes nenhuu testemunho em nenhuma cousa ssenom per 



123 

 

 

christãaos e per Judeus. Outrossy vos mando que façades apregoar per 

vossas vilas e termhos que nenhuu christãao nom faça enprestido nem 

malleva a Judeu nem lhi pague devjda que lhi deva ssenom perdante 

christãaos e Judeus e que lhis nom paguem nenhuua Rem nas aldeãs hu nom 

morarem Judeus E mando que sse alguu Judeu morar em alguu logar hu nom 

morar outro Judeu que as pagas e as mallevas ou enprestidos que fezerem 

que lhis os christãaos ou eles aas christãas fezerem que sseia per scripto dos 

tabelljões ou seus seelos dos Conçelhos com testemunho domeens boons e 

assy mando que valha e doutra guisa nom (Livro das Leis e Posturas, 1971, 

p. 193). 

 

De acordo com Lipiner (1982) os judeus portugueses nessecitavam da licença 

régia para fazer qualquer contrato e também, para contrair testemunha judia nas suas causas. 

Deste modo, D. Dinis em primeiro de janeiro de 1322, expediu outra carta de concesão de 

direitos aos judeus, contendo o mesmo conteúdo sobre a validade dos testemunhos, 

acrescentando, porem, que não deveria haver delonga nestes julgamentos: 

 

Item xe me queyxarom que dalguus christãaos que querem provar contra eles 

e contra seus averes per christãaos e ssem Judeus nas demandas ou em 

preytos que passam com eles em Conçelhos perdante vos ou perdante os 

tabelliões E ssobre esto tenho por bem e mando por nom aver hi burla nem 

perlonga nem engano porque os Judeus nom seem em Conçelhos que os 

tabelljões escrevam todalas demandas ou fectos que os Judeus ouverem com 

christãaos perdante vos aqueles que forem em maneira de Jujzo ou de 

quitaçom ou de entrega que sse nom possam depois negar nem vijr per 

Razom de devjda ao outro provo E essa escriptura pague a cada hua das 

partes asi como fezer a sseu fecto E quando lhi alguu Judeu em conçelho sse 

veer achado que os tabelljões ponham por testemunhas com nos outros 

homeens boons que hi sse verem quanto He nos fectos que forem antre os 

christãaos e os Judeus. Pero mando que os Jujzes possam sser testemunhas 

antre eles enquanto forem Jujzes em aquelas cousas que antre eles Julgarem 

ou sse fezerem em maneira de Jujzo E aasy mando que valha esto antre vos e 

eles e em outra guisa nom E vos assi o fazede aguardar. vnde aL nom 

façades senom a vos me tornaria eu poren E mando aos tabelliões que 

Registem esta carta e que a leam em Conçelho hua vez cada domma E 

mando que os Judeus tenham esta carta. Dada en Coinbra. Primeiro dia de 

Janeiro ElRej o mandou per ssa corte Stevão anes a fez Era de mil. e iijº. e 

xxij. Anos (Livro das Leis e Posturas, 1971, p. 194). 

 

D. Dinis buscou atender tanto os cristãos quanto os judeus apesar de todas as 

restrições decretadas pelos eclesiásticos, conforme vimos no capítulo anterior, esse monarca 

objetivou favorecer os judeus de forma a não prejudicar os cristãos, quando podia concedia-

lhes privilégios visando facilitar a vida deles no reino. 

 

3.3.2 As atribuições do ofício de Porteiros 
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Só encontramos registros acerca das medidas relativas as queixas de judeus 

ocupando o ofício de porteiros no reinado de D. Dinis. Essa queixa e, por conseguinte, a 

ordenação não está contida no Livro das Leis e Posturas, trata-se de uma promulgação que vai 

além das registradas anteriormente. Fator que comprova nossa hipótese de que os 

compiladores das Ordenações Afonsinas ampliaram suas fontes em relação ao Livro das Leis 

e Posturas. Sobre as queixas de seus mordomos, quanto aos judeus e mercadores que se 

tornavam porteiros, D. Dinis reunido com seu conselho na Corte de Estremoz, ordenou que da 

data desta promulgação em diante somente os arcebispos, os bispos, os cabidos, os abades, e 

alguns juízes poderiam ser porteiros como no tempo de seu pai e antecessores, e que os 

mordomos deveriam ser honrados como antes, mandou que se cumprisse a sua lei sob a pena 

de castigos. Essa promulgação nos mostra que D. Dinis apesar de conceder privilégios aos 

judeus, quando cobrado, buscou atender aos decretos canônicos também, visto que no capítulo 

anterior tratamos destes decretos e discorremos sobre a proibição de empregar judeus na casa 

real. E nesse caso em especial, essa denúncia dava-se, por causa de alguns judeus ocuparem 

cargos que somente deveriam ser conferidos aos altos dignitários eclesiásticos, ou aos ricos 

homens. Lei sobre os judeus que exerciam o ofícício de porteiro:  

 

Dom Doniz per Graça de DEOS Rey de Portugal, e do Algarve. [...] 

Moordomos
90

 xe me queixarom dizendo, que nom podem aver o seu direito 

do Moordomado polas Portarias, que fazem os meus Porteiros, que trazem os 

Mercadores, e os Judeus, e os outros homees. E Eu sobre esto ouve conselho 

com aquelles, que som do meu Conselho, e achei, que em tempo de meu 

Vis-Avoo, e de meu Padre, ataa que hi meu Padre filhou em sy a Portaria, 

nom usaarom dar Porteiros, se nom Arcebispo, e aos Bispos, e aos Bispos e 

Cabidoos, e aas Hordees, e aos Mosteiros, e Abades, e a alguuas grandes 

pessoas, e aos Juízes, hu nom andam Moordomos pera esses Julgados, e pera 

as Honras, e pera os Coutos: e tive por bem com aquelles, que som do meu 

Conselho, que Eu guardasse, e fezesse guardar aqueste uso. 2 Honde vos Eu 

mando, e quero que assy se faça, e que nenhuum nom haja Porteiro, senom 

as sobreditas pessoas, as quaees ouverom Porteiros no tempo de meu Padre, 

e de meu Avoo, e de meu Vis-Avoo; e revogo todollos outros Porteiros, que 

ataaqui forom feitos; e Mando que daqui em diante nom façaõ outras 

Portarias sob pena de seus corpos; e Mando, que lhas nom leixedes fazer, 

senom a vós me tornarei Eu porem, e peitar-medes os meus encoutos. E os 

Moordomos tenham esta Carta. Dante em Estremoz a vinte e oito dias de 

Janeiro. El Rey o mandou per sua Corte. Affonso Martins a fez Era de Mil 

trezentos e vinte e hum annos. A Qual Ley vista per Nós, avemos por boa, e 

Mandamos que se cumpra, e guarde, como em ella he contheudo 

(Ordenações Afonsinas, 1998, p. 276-277, liv. II, Tít. XXXIII). 

                                                 
90

 Fr. Viterbo salienta que os mordomos possuíam amplas dignidades e que governavam a casa real e estendiam 

a sua inspecção também fora do palácioa todo o governo da monarquia (Viterbo, 1865, p. 421).   
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O monarca como um bom diplomata, ordenou a lei para não ferir os interesses do 

clero, pois como vimos nos capítulos anteriores, a situação de Portugal era muito delicada 

necessitava de seu apoio. 

 

 

 

3.3.3 Os contratos entre judeus e cristãos: dívidas e quitações 

 

A reincidencia das queixas de cristãos contra judeus, relativas a contratos eram 

frequentes. A causa alegada eram as suspeitas que recaíam sobre eles, concernentes a falta de 

lisura nas negociações. Os cristãos reclamavam que os judeus aproveitavam para cobrar 

dívidas, mesmo depois da efetuação do pagamento dessas, assim, cometiam usuras, conluios e 

enganos. Para realizar quaisquer contratos com os cristãos, de compra, de venda, quitação de 

dívidas ou arrendamento, os judeus necessitavam, como já dissemos anteriormente, de licença 

régia.  

A repetição do conteúdo da lei na mesma cidade, por D. Dinis, mostra que esta 

não estava sendo cumprida. Percebemos que o registro dessas transações comerciais eram 

relevantes para o reino, pois documentavam os valores dos impostos que os judeus deveriam 

pagar anualmente à coroa. Essa lei guardava tanto o direito dos judeus, quanto dos cristãos, 

uma vez que estabelecido que os contratos realizados entre eles devessem ser feitos perante 

um juiz e, por conseguinte, registrados. Verificamos que os registros garantiam a ambas as 

partes o direito de recorrer juridicamente caso fosse necessário. Atalli (2010) salienta que os 

judeus usavam de sua malícia e mesmo tendo recebido a conta de empréstimos de uma 

pessoa, no ato do pagamento não lhe entregava o contrato assinado pelo devedor, dava-lhe 

somente uma folha de quitação e se esta pessoa viesse a falecer, não hesitava em mandar 

cobrar de seus parentes “consternados” novamente a mesma dívida. Deste modo, 

naturalmente os parentes do morto saldava a dívida. Não podemos a exemplo do autor, 

generalizar esse tipo de prática, pois embora as fontes deixem claro que as querelas por conta 

desses empréstimos fossem frequentes não sabemos até que ponto havia a incidência das 

cobranças dessas dívidas já quitadas pelos mortos aos seus parentes. 

Neste aspecto, D. Afonso IV confirmou a lei de seu pai ordenando que os 

contratos fossem registrados por tabeliães e juízes. A última lei da tabela acima citada, a qual 

foi outorgada por D. Afonso IV trata-se de uma inovação, este monarca buscou atender as 

queixas dos cristãos, ordenando que não fosse dali por diante realizado qualquer contrato 
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enganoso e que os judeus e as judias a partir desta lei deveriam se portar como bons e leais 

mercadores na realização dos contratos. Devido a quantidade de reclamações por conta da 

suspeita da lisura nos contratos, D. Afonso IV foi mais radical que seu pai e ordenou que 

independente das partes quererem registrá-lo, era necessário que qualquer ação contratual 

fosse documentado, ou caso uma das partes que não quisesse cumprir a lei sofreria a pena de 

falsário.  

Com essa medida, os monarcas favoreciam os judeus que tinham os valores e o 

tempo estipulado para recebimento das dívidas registradas, e beneficiava os cristãos que 

podiam ter toda a negociação registrada, evitando que os judeus usassem de má fé lesando-os, 

como reclamavam frequentemente e, sobretudo, favorecia as finanças do reino, pois com o 

registro dos contratos evitaria-se a sonegação dos impostos das transações comerciais que 

realizavam. A lei ordenava que os contratos e as quitações, fossem realizados na presença de 

alvazis e juizes do reino e que fossem, todos eles registrados nos livros da Coroa. 

Novamente, podemos verificar que as ordenações régias sobre os contratos não 

estavam sendo cumpridas, pois entre essas duas datas da promulgação desta lei, contamos 

com outra ordenação com o mesmo teor, outorgada aos vinte e sete dias do mês de agosto de 

1316, o monarca voltou a promulgar uma lei semelhante, na cidade de Lisboa, mostrando que 

havia reincidência do não registro dos contratos entre judeus e cristãos, reforçando em forma 

de lei com igual teor. E mesmo no caso de pequenas dívidas entre judeus e cristãos o 

ordenamento de D. Dinis continuava valendo, assim o registro deveria ser feito em livros e os 

tabeliães, só poderiam receber pagamento dos judeus pelos registros, na presença de alvazis, e 

os envolvidos no contrato só poderiam buscar tabeliães em outras vilas ou cidades caso fosse 

feriado ou não fossem encontrados em suas residências. E neste caso o registro deveria ser 

feito por dois tabeliães, medida que assegurava o direito de apelação tanto aos judeus, quanto  

aos cristãos os quais se sentissem prejudicadas.  

Sobre essa denúncia, vejamos até que ponto a lei é mantida por D. Afonso IV e 

onde ele inova:  

 

Lei ordenada e expedida por D. Dinis, por meio 

de uma carta, aos três dias do mês de novembro 

de 1314, tornando-se lei: 

 

Ley dos contrautos que se fazen antre hos 

homens E os Judeus perante hos aluazijs e per 

scritura de Tabeliões: [...] sabede que eu tiui por 

bem de poer mha ley em como ouues sem os 

christãos e os Judeus em sseus contrautos que 

Lei ordenada por D. Afonso IV: 

 

 

 [...] defendemos aos ditos Judeos, que nom 

fezessem os ditos emprestidoos, nem outros 

contrautos usureiros, dando-lhes certas penas 

na dita Ley contheudas, se contra elle 

fezessem (grifo nosso). E ora he-nos dito per 



127 

 

 

antre si faziam em fevto de ssas dividas e de ssas 

quitações asy como ueeredes em hua mha carta 

que uos sobre esto enuio.Porque uos mando a 

todos e a cada huu de uos logares em todo 

comprir e aguardar asy como na mha carta 

conteúdo. E uos Juizes e aluazijs e tabelliões 

nom uos amoredes mais estade presentes pera 

ffazer perante uos hos dictos contrautos e 

quitações assy como na dicta mha carta he 

conteudo de guissa que hos christãos he os 

Judeus nom descaben nenhua coussa de ssa 

fazenda per uossa mjngua per Razon de uos 

amoorardes pera nom seerdes hj.Eu mando a uos 

tabelliões que Rigistredes esta mha carta das 

dictas porteirias em uossos liuros e outrossy esta 

que uos ende per esta Razon enuio vnde al nom 

façades. Dada em lixboa tres dias de 

nouembro.El Rey o mandou per Pero steuez seu 

uassalo Johan Gomez a ffez era de mil e 

trezentos e Lij anos Pero steues a uiu (Livro Das 

Leis E Posturas,1971, p. 178). Este monarca 

outorgou uma nova lei contendo o mesmo 

conteúdo, novamente em Lisboa, em agosto 

1319 (grifo nosso): Ley dos christãos e dos 

Judeus dos contrautos que antre si faziam em 

feyto de as ssas diujdas e de ssas quitações: [...] 

como me hos Judeus an de pagar o meu seruiço 

cada ano. Eles por esto que a mj an de dar 

fezerom antre sy postura pera se conprir o meu 

seruiço e posseron veedores en cada logar que 

aiam esto deveer. E por estou os mando que 

todalas notas que fezerdes aos Judeus tanben 

prazos por diuidas que lhis deuam come cartas 

de uendas come todolos outros contrautos que 

fezerem perante uos que hos escreuardes em huu 

liuro apartado em tal guissa que possan ueer hos 

dictos veedores todalas notas com nos seus 

liuros da sissa que eles teen. E vos mostrade lo 

aas terças do ano eles paguem vos vossos 

salairos açima do ano asy como o eu taussei per 

mhas cartas vnde al nom façades e os dictos 

Judeus ou alguem por eles tenham esta 

carta.Dada en lixboa xiiij dias dagosto. El Rey o 

mandou per Johan Lourenço seu uassalo e per 

Domjnguy annes seu creligo e pelo araby 

Vicente annes a ffez. Era de mil e trezentos e lvij 

anos (Livro das Leis e Posturas, 1971, p. 178). 

homees dignos de Fe, que por razom da dita 

defesa os ditos Judeos fazem outros contrautos 

com os Chrisptaaõs, per que os ditos Chrisptaaõs 

recebem muito maior dãpno dos seus averes, que 

aquello, que recebiam antes da dita defesa 

(Ordenações Afonsinas, 1998, p. 525-526, liv. 

II, Tít. LXXXXVII). Item 2. [...] estabelecemos 

por Ley, que se os Chrisptaaõs fezerem 

contrautos alguus com Judeos, que os ditos 

Chrisptaaõs fiquem obrigados por alguã cousa 

aos ditos Judeos, que os ditos Chrisptaaõs 

possam dizer em qualquer tempo, que sejam 

demandados pelos Judeos, posto que passados 

sejam doos annos, que nom receberom aquello, 

por que os ditos Judeos os demandarem: e nom 

lhes empeeça confissom alguã, se a fezerem, 

ante que demandados sejam, assy que o encargo 

da prova seja dos Judeos; e se nom provarem, 

que os Chrisptaaõs receberom todo aquello, que 

pelos ditos Judeos for demandado, sejam 

absolutos da dita demanda, posto que provem 

esses Judeos parte daquello, que per elles he 

demandado. E se per ventura pelos ditos 

Chrisptaaõs esta eixeiçom for renunciada, 

Teemos por bem que tal renunciaçom lhes nom 

empeeça (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 526, 

liv. II, Tít. LXXXXVII, item 2). [...] que os 

contrautos, que forem antre Chrisptaaõs, e 

Judeos nom sejam valliosos, se perante o Juiz 

nom forem feitos, assy as pagas, como as 

entregas, salvo em certos lugares, e seria grave 

cousa aos Judeos de averem os Juizes, pera 

seerem presentes aas pagas, e entreguas: Porem 

temos por bem, que fazendo os ditos Judeos os 

contrautos perante o Juiz, como na dita nossa 

Ley he contheudo, posto que as pagas, e 

entregas nom sejam feitas perante o Juiz, 

provando elles per Escriptura pubrica, ou per 

testemunhas Chrisptaãs, e nom per coonfissom 

da parte, como suso dito he, que lhes seja 

avondoso, posto que nom sejam feitas essas 

pagas, e entregas perante o Juiz (Ordenações 

Afonsinas, 1998, p. 528, liv. II, Tít. LXXIIII). E 

PERA nom averem os homees razom de se 

estragar contendendo, se tal renunciaçom como 

esta, achando-a escripta pelos Tabelliaaes a nom 

escrepvam, nem os Escripvaaes das nossas 

audiências, nem outros quaeesquer, que taaes 

obrigaçooes ajam de fazer: e se contra esto 

forem, ajam pena de falsários (Ordenações 

Afonsinas, 1998, p. 523, liv. II, Tít. LXXIIII). 
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Na a ordenação de D. Afonso IV, os contratos que envolvessem dívidas de 

penhores ou, o pagamento dessas por cristãos aos judeus, bem como suas quitações, deveriam 

a partir dessa data ser realizado mediante a presença de juízes, alvazis e tabeliães nesse 

aspecto manteve a lei do antecessor. 

O fato dessas leis não estarem sendo cumpridas, fez com que os monarcas 

promulgassem outras leis semelhantes, mostrando que havia a reincidência em não registrar 

os contratos entre judeus e cristãos, junto as autoridades mencionadas anteriormente. 

Ainda sobre os contratos se acrescenta outras leis criadas por D. Dinis e por D. 

Afonso IV. D. Dinis em companhia do Concelho na Corte de Évora, aos quatorze dias do mês 

janeiro de 1315, ordenou que: 

[...] quando acha huu deles nom pode auer a outro porque hides fora da uila a 

outros logares e que per esto perden muyto do sseu derecto. Porque vos 

mando que vos aluazijs que de cada (sic) dia saluo hos dias feriados seiades 

sempre no çelho (sic) ao meos huu de vos. E quando per alguua manera 

comprir alguus de vos dir a endereçar as prol alhur fique sempre huu de uos 

na uil (sic) aos dias feriados come aos que forem feriados em logar certo 

como dicto he de guissa que possan achar en conçelho e sseiam sempre dous 

tabelliões ou ao meos huu. Outrossy na uilla com esse aluazil em logar certo 

como dicto he de guissa que hos possan hy achar e que per mjngua de vos 

nom lixhem de ffazer contrautos asy como heu mandey e que o ssabha eu 

que o ffazedes asy. Outrosy eses Judeus se me enuiarom quixhar de uos 

tabelliões dizendo que se alguu tinhades dous ou tres soldos ou pouco mais a 

meos sobre penhores que diz ca lhj faz o estormento que lhi den por el come 

se fosse outra diuida grande. Esto nom tenho eu por bem de se fazer asy. 

Porque mando que quando acaeçer que vos Tabelliões aiades de fazer esta 

escritura sobre tan pouca diuida hu nom aia mester de sse fazer prazo que o 

façades como sos livros e que qual tabelliom que o fezer nom leue dinheiros 

do Judeu senom perante vos aluazijs ou aluazil e segundo a escretura for asy 

paguem ende o tabelliom que a fazer ca nom he Razon onde anzena aas 

vezes nom podem levar mais que tres ou quatro dinheiros de leuar em o 

tebellion da escritura ij soldos pois tanta diuida nom he aia mester de sse 

fazer prazo. E quando he nas outras diuidas e enpristidos sobre que sse 

sempre fazerom prazos faça se como se sempre fazerom e paguem hos 

tabelliões pelos prazos que fezerem o que lhis he taussado (Livro das Leis E 

Posturas, 1971, p. 176-177). 

 

Essa lei promulgada por D. Dinis afirma as anteriores sobre os registros dos 

contratos, conforme prescreve a lei: todos os contratos realizados entre cristãos e judeus, 

fossem eles concernentes a dívidas, pagamentos ou penhores, deveriam ocorrer na presença 

de alvazis e registrado por tabeliães, de sua vila ou cidade. A carta a seguir trata da mesma 

problemática acerca da repetição da promulgação dessa lei:  

 

Carta como devem os christãaos e os Judeus fazer os contrautos perdante os 

Jujzes e as Justiças das terras: Dom Denis pela graça de deus Rey de 

Portugal e do algarve. A quantos esta carta virem faço ssaber que como a 
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mjm fosse querelado de grandes contendas que naçiam antre os chistãaos e 

os Judeus per Razom dos emprestidos e das aveenças e das quitações e das 

perlongas e per Razom dos prazos e todolos outros contrautos que sse faziam 

antre eles e que per esta Razom xe lhis faziam grandes perdas e danos E eu 

veendo e esguardando todos estes danos e pêra esquivar estas perlongas que 

por esto Recreçiam os preytos. Poren eu com Consselho de mha corte tenho 

por bem e mando que todos os enprestidos e as pagas deles e as posturas e as 

aveenças e as quitações e todos os outros contrautos que sse antre os 

christãaos e os Judeus fezerem que sse façam perante os Jujzes ou alvazijs 

ou alcaldes ssegundo como ouver em nas terras dos meus senhorios e sseia 

fecto per stromento de tabelliom com testemunho domeens boonschristãaos 

e doutra ma/neyra nom valha enprestidos nem obligações nem pagas nem 

aveenças nem quitações nem outros contrautos nenhuus que sse antre eles 

façam senom como dicto he. Outrossy mando e defendo que nenhuu Jujz 

nom seia ousado que ssobre esto de carta Julgada no tempo em que sse fazer 

o contrauto ou a devida ata que venha o tempo da paga e sse en esse tenpo 

nom pagar entom sseia chamado perdante sseu Jujz. e o Jujz ouça os ssem 

vogaria e ssem portaria e de a cada hua das partes o seu dereyto. E mando 

que quando sse ouverem de fazer as pagas como dicto he que logo tragam os 

prazos das devidas. e a paga fecta Ronpam sse os prazos perdante o Jujz e o 

tabelliom perdante que sse fezer a paga e o christãao nom lha faça e 

entreguem logo o devjdor o prazo britado e em outra guisa nom sse faça so 

pena dos corpos e dos averes e aqueles que o doutra guisa fezerem aiam 

pena come aquel que brita ley de Rey e de ssenhor e de mays perça a 

demanda Esto faço por esquivar danos e perdas que sse ende ssegujam e pêra 

guardar aos poboos o sseu derecto E por esto nom tolho que nom façam as 

cartas das obligações ou as pagas em mha corte perdante os meus sobre 

Jujzes ou ouvjdores assy como sse senpre fezerom Esta carta mando que sse 

Lea cada mes no conçelho. Dante em Lixbõa dous dias de Setenbro. ElRey o 

mandou Affonso Reymondo a fez Era de mil e. iijº. E Lij. anos (Livro das 

Leis e Posturas,1971, p. 186-187). 

 

Acrescenta-se a esse diploma legal as causas de dívidas nas quais os judeus não 

poderiam receber dos cristãos por meio de terras. Pois, a lei a seguir trata de uma inovação de 

D. Afonso IV, visto que na legislação feita por seu antecessor não consta nenhuma lei dessa 

natureza. Os cristãos se queixaram de que os judeus estavam comprando ou recebendo terras 

de cavaleiros e peões, a esse respeito, D. Afonso IV probiu-lhes o recebimento de terras como 

pagamento de dívidas: 

 
[Art. 71º] artigo. lxxªj das compras dos mouros e dos Judeus. Item se 

querelou que Recebeu agravamento porque mouros e Judeus compram 

herdades e delas Recebem em sãs dyvidas. e delas son dos peões de que os 

soyades a aver vossa Jugada e aynda que comprem de Cavaleiros poder sse 

hyam tornar em peyões. e quando comprisse mays seram os peões pera o 

serviço d El Rey. Ca os mouros nem os Judeus. A este artigo Responde El 

Rey. e diz que ia os ha desenbargados pelo geeral (Cortes Portuguesas - 

Reinado de D. Afonso IV, 1982, p. 82, 2ª col.). 
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Supomos que o monarca tenha tomado essa medida, para garantir que os cristãos 

não perdessem seus bens de raíz, por conta de suas dívidas. Observa-se que os judeus 

acumulavam riquezas e, desta forma, os cristãos dependiam cada vez mais deles 

financeiramente.  

 

3.3.4 Quanto ao prazo para demandar contratos sobre dívidas antigas 

 

D Afonso IV reafirmou a lei estabelecida por seu pai, confirmando que os 

contratos só teriam validade se fossem cobrados dentro de vinte anos, depois deste período 

caducavam. Tudo indica que as queixas dos representantes de todos os segmentos das cidades 

e vilas de Portugal, referiam-se as demandas contra dívidas antigas e talvez até mesmo, 

aquelas provenientes de pessoas já falecidas e, por tal motivo D. Dinis e D. Afonso IV 

ordenaram que daquele momento em diante, só pudessem ser demandadas as dívidas que não 

ultrapassassem vinte anos. Mas, a reincidência das reclamações demonstra que tais regulações 

estavam sendo burladas.  

D. Afonso IV inovou essa legislação ao promulgar que nos casos em que fossem 

provados que os judeus estivessem demandando sobre dívidas após recebê-las ou aquelas 

provenientes dos contratos usurários já proibidos anteriormente, os judeus perderiam a causa e 

teriam que devolver um terço da dívida ao acusado.  

Notamos que as reclamações por demandas de dívidas antigas eram freqüentes, 

deste modo podemos notar na citação a seguir que postura adotaram os monarcas D. Dinis e 

D. Afonso IV a esse respeito: 

Ordenado por D. Dinis  

Ley que se os Judeus teuessen prazos ou 

obligações que ssas nom demandassen ataa xx 

anos que des alhj as noom demandassen: Era de 

mil e trezentos e lix anos dous dias dabril em 

santaren o priol da alcaçeua chanceler delRey 

disso naudiençia da parte delRey perante Pero 

domingues sobre Juiz e perante hos ouidores da 

Corte que elRey ponho por ley mandaua que se 

aguardasse que todolos Judeus que teuessen 

cartas ou obligaciões ou plazos de diuidas sobre 

outra pessoas e as nom demandasssen do dia que 

essas obligaciões fossen feytas ataavjnt anos e 

que depoys que os uint anos fossen passados que 

os nom possan depois auer nem de mandar nem 

eles nom seian teudos de Responder delas.E que 

esto se (sic) que se guardasse tanben nos que 

 

Ordenado por D. Afonso IV 

 

[Art. 52º] Item dizem que voso padre pos por leij e 

mandou que se aguardasse que todolos Judeus que 

tevesen cartas ou obrigações ou prazos de devidas e 

as nom demandasen do dia que as obrigações fosen 

fectas ata vijnte anos que depoijs nom podesen 

demandar nem lhis fosen teudos a elas Aqueles que 

lhis eram obrigados. E foij as mercee de Revogar 

depoijs esto a Rogo d alguus. Peden vos por mercee 

que mandedes que se aguarde a dicta leij (Cortes 

Portuguesas - Reinado de D. Afonso IV, 1982: 47). 

Lei que exige a prova quanto a lisura dos contratos 

demandados: [...] em engano desto os ditos Judeos 

pagariam dinheiros, ou outras cousas, de que 

fezessem os contrautos, presente testemunhas, aos 

que com elles estes contrautos fezessem, avendo 

feita sua falla com esses devedores, que lhes 
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foron ata aquy feytos come nos que forem daqui 

adeante Eu andre duraees esto escreui per 

mandado do dicto priol da alcaçeua vidit (Livro 

das Leis e Posturas,1971, p. 179).Lei criada e 

abril de 1321, sobre os prazos ultrapassados dos 

Judeus (grifo nosso): [...] stromento de Judeu 

contra cristaao dês viinte annos aça per rrazon de 

divida que lhi devia também dos ffeitos Dante os 

viinte annos comme dos que ficarom por ffazer 

ante. Que nom valham nem tenham em nenhua 

cousa nem maneyra nem possam demandar per 

elles (Livro das Leis e Posturas, 1971, p. 87). 

tornassem parte daquello, que lhes assy dessem: 

Porem teemos por bem, que se esto for provado, 

que o Judeu perca a divida verdadeira, e o 

Chrisptaaõ outro tanto como o que tornar; e 

esto seja todo pera a prol Comunal daquella 

Villa, hu o contrauto for feito. E pera esto se 

milhor guardar, cada huu do Poovo possa esto 

acusar, e este acusador aja a terça parte 

daquello, que provar, e o al seja pera a prol 

Comunal da dita Villa, como dito He (grifo 

nosso) (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 527, liv. II, 

Tít. LXXIIII). 

 

 

As medidas seguintes são repetições das leis que regiam os contratos ordenando 

que as dívidas que ultrapassassem vinte anos não fossem litigadas. Na presença do sobrejuiz 

Pero Domingues e de todos os outros ouvidores da corte, e do prior da Alcáçova, D. Dinis 

confirmou a lei publicando que só fossem válidos os processos de Judeu contra Cristão, por 

razão de dívidas, que antecedessem o prazo de vinte anos. Nos casos em que já estivessem 

ultrapassados, os querelantes não poderiam mais demandar sobre as mesmas.  

O conteúdo dessa lei nos evidencia pontos negativos, aqueles concernentes ao não 

recebimento da dívida, se a interpretarmos a partir desta concepção, compreenderíamos que 

os judeus estariam sendo prejudicados e, supostamente nossa compreensão seria distorcida do 

objetivo desse monarca. Se usarmos como parâmetro de análise as leis contemporâneas 

poderemos perceber que os judeus, ainda assim, foram beneficiados, pois além de terem seus 

contratos registrados legalmente, a lei lhes garantia o direito de demandá-los contra os seus 

devedores, considerando, o prazo de vinte anos.  

Assim, essa mesma lei foi decretada e outras vezes, esse fato nos revela que eram 

frequentes as demandas de judeus contra cristãos por questões referentes a empréstimos ou 

comercialização de mercadorias, como nos mostra a seguinte lei, ordenada por D. Dinis: 

 
Dos prazos traspasados dos Judeus: Era de Mill e trezentos e Cinquoenta e 

nove annos
91

. Dous dias andados dabril em Santarém da parte delRey. O 

Prior da alcaçova pubricou perdante. Pero Dominguez sobreJuyz. E perdante 

todolos outros ouvydores da Corte. que se parecesse prazo. Ou stromento de 

Judeu contra cristaao dês viinte annos aça per rrazon de divida que lhi devia 

também dos ffeitos Dante os viinte annos comme dos que ficarom por ffazer 

ante. Que nom valham nem tenham em nenhua cousa nem maneyra nem 

possam demandar per elles (Livro das Leis e Posturas, 1971, p. 87). 

 

                                                 
91

 Na era de Cristo a data corresponde ao ano de 1321. 
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D. Dinis precisava dos prétimos dos judeus e mantinha com eles uma relação de 

troca de favores, essa lei demonstra a preocupação do monarca em atender as reinvidicações 

judaicas. Queixavam-se de estarem sendo lesados e enganados no julgamento de suas 

demandas, diziam ser prejudicados pela morosidade com que os juízes as tratavam, assim D. 

Dinis mandou que os judeus pudessem ser aceitos como testemunhas. Essa lei de D. Afonso 

IV, mais uma vez, reforça as leis anteriores sobre contratos sobre dívidase enfatiza que as 

demandas só poderiam ser feitas se os contratos tiverem sido registrados perante o juiz e não 

apenas por confissão da parte daqueles que demandassem as causas. 

 

 

 

D. Dinis 

 

Ainda sobre as demandas e após a queixa 

perstada por D. Guedelha, D. Dinis promulgou 

a seguinte lei:  

 
[...] que alguuns Chrisptaaõs querem provar 

contra seus averes per Chrisptaaõs sem Judeus 

nas demandas, ou preitos, que passaõs perante 

vos, com elles em concelho perante vos, ou 

perante os Tabelliaaes. Sobre esto tenho por 

bem, e mando, por hi nom aver burla, nem 

delonga, nem engano, porque os Judeos nom 

seem (a) em concelho, que os Tabelliaaes 

escrepvam todallas demandas, ou feitos, que os 

Judeos ouverem com Chrisptaaõs perante vos, 

aquelles que forem em maneira de Juízo, ou de 

quitaçom (b), ou d’entrega de pagamentos, ou 

de corregimento sobre quaeesquer cousas, de 

guisa que se nom possa depois negar, nem vir 

por razom de duvida a outra prova; e essa 

Escriptura pague cada huma das partes, assy 

como fezer a seu feito; e quando alguum Judeu 

em concelho se ver (a), mando que os 

Tabelliaaes o ponhaõ hi por testemunha polos 

outros homees boõs, que hi se verem (b) 

quanto he nos feitos, que forem antre os 

Chrisptaaõs, e Judeos (Ordenações Afonsinas, 

1998, p. 503-504, liv. II, Tít. LXXIIII).  

 

 

D. Afonso IV 

 

Sobre as demandas D. Afonso IV ordenou:  
 

 

 

[...] que os contrautos, que forem antre 

Chrisptaaõs, e Judeos nom sejam valliosos, se 

perante o Juiz nom forem feitos, assy as pagas, 

como as entregas, salvo em certos lugares, e 

seria grave cousa aos Judeos de averem os 

Juizes, pera seerem presentes aas pagas, e 

entreguas: Porem temos por bem, que fazendo 

os ditos Judeos os contrautos perante o Juiz, 

como na dita nossa Ley he contheudo, posto 

que as pagas, e entregas nom sejam feitas 

perante o Juiz, provando elles per Escriptura 

pubrica, ou per testemunhas Chrisptaãs, e nom 

per coonfissom da parte, como suso dito he, 

que lhes seja avondoso, posto que nom sejam 

feitas essas pagas, e entregas perante o Juiz 

(Ordenações Afonsinas, 1998, p. 528, liv. II, 

Tít. LXXIIII). 

 

 

 

3.3.5 Sobre as queixas de que os judeus recebiam as dívidas e negavam tê-las recebido 

 



133 

 

 

Os judeus dedicavam-se ao comércio e principalmente a atividade do empréstimo 

monetário, essa atividade gerava conflitos de diversas ordens, pois eram acusados de 

abusarem dos lucros na realização dessas transações comerciais. Voltamos a tratar do caso em 

que judeus eram acusados de demandar contra as dívidas já recebidas, todavia, mais uma vez 

afirmamos que não sabemos se esses casos eram usuais, observamos, no entanto que eram 

grandes as reincidências das leis que asseveravam os contratos de dívidas realizados entre os 

judeus e os cristãos. Notamos que as leis se complementam e que estes monarcas 

reafirmaram-na no que tange à regulamentação do registro dos contratos de dívidas e 

quitação, visando sanar as querelas que ocorriam com frequência no reino. 

A lei mencionada trata da queixa de cristãos quanto a usura e os estratagemas que 

permeavam os empréstimos contraídos dos judeus, os quais recebiam a dívida e davam ao 

devedor apenas uma carta de quitação, alegando posteriormente que havia perdido o contrato 

assinado pelo mesmo e depois de passado certo período voltavam a cobrar a dívida sob a 

alegação de que não a recebera: 

 

[Art. 35º] artigo xxv
92

. dos Judeus. Item se queixou que Recebeu 

agravamento per Razom dos Judeus em esta guisa. Os Cristãos vêem a lhes 

pedir dinheiros. e faziam lhis stromentos desaforados por eles. E nom 

querem que façam os stromentos em seus nomes daqueles que lhis 

enprestam os dinheiros mays fazem nos a outras pessoas que eles mandam. e 

quando veem ao tempo da paga. pagam aquelo que devem aaquel Judeu. que 

lhis enprestou ou mandou emprestar. e peden lhis os stromentos e o Judeu 

diz que o nom acha. ou que o da por quite e por lyvre de todo aquelo que lhi 

deve. E depoys desto a cabo de tempo. ven aquel em cuio nome El fez fazer 

o estromento da obligaçom e vende lhi o que ha. e ha de pagar outra vez. 

Outrossi os Judeus meesmos. leixam iazer as dyvidas per gram tempo. e 

Reçebem  pagas e dizem que perdem os stromentos e fazem lhis as cartas de 

quitações. e morrem aqueles que as teem. e ficam seus hereos. e veem os 

Judeus a cabo de grandes tempos. E acham os stromentos e demandam per 

eles outra vez os dinheiros. E os hereos nom sabem parte das quita/coes. e 

pagam outra vez e ficam astragados. A este artigo Responde El Rey e diz 

que ia esto desenbargou pelo geeral. (Cortes Portuguesas - Reinado de D. 

Afonso IV, 1982, p. 71-72, 2ª col.). 

 

A lei que se segue nos mostra que no governo de D. Afonso IV, os judeus foram 

acusados de receberem dívidas dos cristãos por meio de mercadorias e posteriormente 

negavam tal fato. Supostamente, abusavam do direito garantido por D. Dinis pela lei que lhes 

concedia o direito de testemunhar nas causas que os envolvessem, alegavam que nos 

julgamentos e nas demandas tinham direito de ter outro judeu como testemunha e que se 

                                                 
92

 Os organizadores do documento erraram, ou copiaram o erro tal qual encontrava-se na Fonte original, 

colocaram o Artigo 35º enumerado em romano como xxv, como se correspondesse ao 25º. 
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assim não o fosse não seria válido, conforme havia ordenado o próprio D. Dinis. Nesse artigo, 

os representantes do Povo de Bragança pediu ao monarca que corrigisse a cláusula em que os 

judeus recebiam o pagamento de dívidas dos cristãos por meio de mercadorias e depois de tê-

lo recebido, negavam seu recebimento. Os procuradores denunciaram que a lei criada no 

tempo de D. Dinis, privilegiava os judeus, pois nestes casos quando os cristãos reclamavam a 

má conduta dos judeus aos juízes, os judeus alegavam perante o juiz, que nas causas que 

envolviam judeus e cristãos, os julgamentos só eram válidos se houvesse também, testemunho 

de um judeu.  

Nessa lei D. Dinis atendia a reclamação dos judeus, de que, estes eram 

prejudicados nas causas civis em que envolviam cristãos, visto que o testemunho dos cristãos 

era aceito em detrimento dos judeus. Estes declaravam igualmente, que os juízes eram 

cristãos, e que assim, não haveria transparência nestes julgamentos. Essa medida nos faz 

pensar que D. Dinis, tentou equiparar os direitos, entre judeus e cristãos. Possibilitando que os 

judeus tivessem o testemunho de seus compatriotas nestas causas. Desta forma, o artigo 5º 

nos revela a queixa dos cristãos a esse respeito: 

 

[Art. 5º] Outrosy dezyades que alguus vossos vezynhos moradores nas 

aldeyas devyam alguas devidas a judeus e lhys fazyam paga delas em pam 

ou em Vijnho ou em gaados ou em outras merchandyas per alguus christãos 

que lhes esto tragjam e carretavam por sseus djnheiros que os Judeus lhas 

negavam depoys que as nom rreçeberom e pero queryam provar que as 

reçeberom deles per estes que as assy carretavam os Jujzes nom lho queryam 

rreçeber porque deziam os judeus que avjam previlegyo de mym que nom 

podesem contra eles testemunhar christãos ssen Judeus E pedyades me sob 

resto mercee que vos corregese as dictas cousas (Cortes Portuguesas - 

Reinado de D. Afonso IV, 1982, p. 54-55). 

 

No Artigo 5º os representantes do Povo salientavam que a lei de D. Dinis (contida 

no subtítulo anterior, sobre o recebimento das dívidas pelos judeus, os quais negavam este 

recebimento a posteriori) quanto ao direito dos judeus poderem testemunhar, privilegiava 

esse grupo. Deste modo, pediram-lhe que tomasse providências a esse respeito. D. Afonso IV 

assegurou que o pagamento que os cristãos fizessem aos judeus, por meio de mercadorias 

como pão e vinho, deveriam dali por diante ocorrer na presença de um tabelião e a pessoa que 

fizesse o carreto seria testemunha da realização dessas transações, o monarca confirmou a lei 

de seu pai acrescentando que dali por diante, esses pagamentos vaveriam igualmente que ser 

realizados na presença de um tabelião e que no ato do registro, ao qual cabia a tarefa de 

conferir sua legalidade assinando o documento como testemunha daquela transação.Visando 

sanar os abusos cometidos pelos judeus nestes casos, D. Afonso IV respondeu: 
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Tenho por bem E mando que quando Judeus quiserem rreçeber em as paga d 

alguuas cristãos pam e Vijnho ou outras merchandyas ffora da Vila e lhas 

alguus cristãos trouverem por seu carreto ou por seu Algarve que ante os ala 

envyem Vaam esses Judeus com eles Perante o Tabelyom e dyga o judeu 

como envya aqueles carreteyros por pam ou por vijnho a casa d alguu seu 

devedor e djga logo o devedor. E o Tabelyon escreva os nomes dos 

carreteyros e do devedor e depoys que o carreto ffor ffecto venha o devedor 

com os carreteyros Perante o Tabelyom e o Judeu Outrossy e estes 

carreteyros posan dar testemunho daquelo que asy carretam. E em 

testemunho desto vos mandey dar esta mha carta sselada do meu Sselo do 

chumbo. [...] Santarém oyto dyas de Junho El Rey o mandou [...] Era de mil 

e trrezentos e trinta e um Anos (Cortes Portuguesas - Reinado de D. Afonso 

IV, 1982, p. 56). 

 

Outro caso em que o rei teve que dirimir, foi no daqueles que faziam 

empréstimos, ou firmavam outros tipos de contratos, que recebia o montante de seus credores 

e depois de sessenta dias afirmavam não terem recebido a dívida, contraída pelos cristãos, 

nesse sentido D. Afonso IV foi enfático: 

 
[...] mandamos que o possa dizer, e que seja a ello recebido, segundo já per 

nós, e per nosso Padre esto foi mandado. E se acontecer, que o devedor a 

este mandado dos sesseenta dias renunciar, dizendo em tempo do contrauto 

que renuncia ao direito, que diz, que ante dos sessenta dias possa vir contra a 

sua confissom, mandamos que tal renunciaçom seja nenhua (Ordenações 

Afonsinas, 1998, p. 522-523, liv. II, Tít. LXXIIII). 

 

Esse tipo de denúncias pareceu ter sido recorrentes e colocavam desordem a 

sociedade. Cabia, portanto aos monarcas criarem leis específicas visando dirimir sobre essas 

querelas. 

 

3.3.6 Os casos de usura praticados pelos judeus 

 

Jacques Le Goff em A bolsa e a vida enfatiza a crítica e a proibição da prática 

usurária, salienta que esta foi pauta das pregações de muitos clérigos. Partia-se do princípio da 

ética cristã, sobre a usura, pois de acordo com essa moral, aquele que a praticava tornava-se 

um pecador. Conforme essa ótica nada poderia ser feito pela alma daquele que tivesse vivido 

dos juros de empréstimos realizados a outrem, a não ser que regenerassem e restituíssem toda 

riqueza acumulada injustamente, lesando e explorando aqueles que necessitavam de seus 

empréstimos. O pecado contraído pela usura era considerado pelo clero repugnante aos olhos 

de Deus e era visto naquele contexto como um dos grandes pecados capitais, pois enquanto o 
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usurário come, dorme ou realiza qualquer atividade continua a aumentar os juros, e enriquece 

sem trabalhar. “[...] Comercializando a demora no pagamento, ou seja, o tempo, rouba o 

tempo, patrimônio de todas as criaturas e, por isso, quem vende a luz do dia e a calma da noite 

não deve possuir o que vendeu, isto é, a luz e o repouso eternos” (Le Goff, 1989, p. 169). 

Não é demais reafirmar que os judeus eram bons comerciantes, entretanto, muito 

dessa habilidade deviam ao convívio com os árabes. Especializaram-se cada vez mais nas 

atividades financeiras, concernentes ao comércio, assim, desempenhavam bem os ofícios 

relativos às atividades artesanais, como: alfatiates, sapateiros, ourives, ferreiros e médicos. 

Investiam também, na produção agrícola de bens comercializáveis como o cultivo de 

parreiras, para a produção de vinho. 

Conforme aponta Mattoso (1985) o papel dos judeus nas atividades econômicas e 

nas técnicas artesanais foi notável e importante para a economia portuguesa. Contudo, muitas 

vezes aproveitavam-se de seu vasto conhecimento nas atividades de especulação financeira 

para alferir altos lucros, limitando os benefícios que produziam para o reino. Uma das 

principais dificuldades dessa assimilação dos judeus à cultura portuguesa era, portanto, a 

usura. Lembrando que essa prática foi combatida constantemente pela administração e pela 

justiça régia, que visava conter os abusos por meio do direito consuetudinário e depois, como 

vimos por um corpus legislativo pertinente a esses casos, processo que demonstra em muitos 

casos a ineficácia das leis e do discurso do clero no quotidiano português. 

A influência do Direito canônico sobre a legislação civil medieval portuguesa era 

significativa e a usura causava grave preocupação entre os monarcas católicos, por se tratar de 

uma prática proibida pela Igreja. Toda e qualquer operação financeira tornava-se suspeita de 

exercer usura, até mesmo as atividades realizadas pelos banqueiros e pelos cambistas oficiais 

poderiam recair sob a suspeita.     

A prática da usura era constantemente denunciada aos monarcas, os empréstimos 

com altos juros, bem como qualquer outra atividade que envolvesse dinheiro, era certamente, 

o motivo que mais causava conflitos entre os judeus e os cristãos em Portugal no período em 

análise. O Evangelho aconcelhava a não acumular riquezas neste mundo, porque, não terão 

proveito algum para a outra vida. Todavia, não podemos esquecer de que nessas trasações 

havia também a presença de cristãos. Os monarcas portugueses, especialmente D. Dinis e D. 

Afonso IV, usaram de diplomacia para resolver essa problemática, colocando-se favorável aos 

preceitos da Igreja e ao mesmo tempo fazendo vistas grossas a prática cultural judaica. Por 

exemplo, o caso de D. Dinis que legalizou na região do Algarve, os empréstimos de judeus a 

cristãos, todavia, estabelecendo que nesses contratos as dívidas não pudessem crescer mais do 
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que o que fora emprestado, uma tentativa de conter o aumento dos juros cobrados nessas 

transações, como podemos averiguar no documento a seguir: 

 

D. Dinis 

 
Título que pea nem usura nom pode crecer mas 

ue o que a cabo: Estabeleçudo he que hussura 

nom cresça (sic) nem outra peã mays ca outro 

tanto quanto foy o cabo como quer que aia gram 

tempo que nom seia pagada dyvida assy come 

ante Judeu e Chrischaao. Estabeleçudo he enpões 

malycia dos Judeus. que  como alguém tirar deles 

emprestado que nunca cresça (sic) mays que o 

cabo como quer que hy muytos stormentos seiam 

feytos do primeyro stormento e esto fazemos 

enpoes a malicia dos Judeus (Livro dasAS Leis e 

Posturas, 1971, p. 96). Carta cotra (sic) os Judeus 

per Razom das husuras: Ssabede. que eu vi hua 

carta de papa foam (João XXII, 1316-1334, grifo 

nosso). en que era contheudo que todos aqueles 

que sse quiserem cruzar pera a terra sancta que 

pagassem o cabo do que devjam e da creçença 

nom pagassem nemjgalha / E eu ey apreso que 

alguus sse cruzam por sse escusarem desto e nom 

por talam de sservir a deus nem de hirem aa terra 

sancta ssegundo como He contheudo no 

prevjlegio do papa e que sse nom fezesse hi outro 

engano E eu com consselho de mha corte tive por 

bem e mando que sse os cruzados pagarem ou 

forem pagadas as devjdas que tiram dos Judeus 

ou doutras quaeesquer pessoas quanto he o cabo 

que deles tirarom que sse nom leve deles mais 

per Razom da husura ou da creçença e desses 

cruzados levarom mais que o cabo per Razom da 

husura ou da creçença. dela (sic) dada desta carta 

mando lhis todo entregar ssalvo aqueles que 

quiserem pagar a husura ou a creçença per sseu 

grado e ssem outro costrengimento E daquel dia 

que o cabo da devjda for pagado e os penhores e 

as mayorias como dicto he forem entregadas a 

três meses como dicto he devem esses cruzados a 

ssair com sas Romarias pera a terra sancta de 

iherusalem e sse a cabo de. iij. Meses nom 

ssairem a ssas Romarias dês ali adeante ficaram 

theudos polas husuras e sseiam costren Judos por 

elas pelas iustiças das terras Estes cruzados 

devem a aduzer cartas e testemunhas que forom 

ala. Porque vos eu mando foam teer a esto que eu 

mando vnde al nom façades ssenom a vos me 

tornaria eu porem e peytar me hiades os meus 

encoutos Em testemunho desta cousa dej esta 

carta ao dicto foam Dante em Lixbõa. iiij. Dias 

dabril ElRej o mandou per ssa corte Joham Andre 

D. Afonso IV 

 
[...] se provado for pelo devedor contra alguu 

creedor, que despois da poblicaçom desta Ley 

onzenou, ou fez contrauto usureiro com el, 

aquelle creedor, contra que provado for, nom 

aja auçom nenhuã contra o devedor assy no 

principal, como na usura (grifo nosso). [...] E se 

per ventura o devedor ante que prove, que no 

emprestidoo ouve onzena, ou que o contrauto foi 

usureiro, pagar ao credor todo, ou parte daquello, 

em que parecia, que era obrigado, mandamos que 

se quizer provar, que em aquelle emprestidoo 

houve onzena, ou que o contrauto foi usureiro, 

seja recebido aa prova guardando a hordem do 

Juízo; e se o provar, o creedor, contra que provado 

for, nom aja auçom nenhuã contra o devedor assy 

no principal, como na usura. E se per ventura o 

devedor ante que prove, que no emprestidoo ouve 

onzena, ou que o contrauto foi usureiro, pagar ao 

credor todo, ou parte daquello, em que parecia, 

que era obrigado, mandamos que se quizer provar, 

que em aquelle emprestidoo houve onzena, ou que 

o contrauto foi usureiro, seja recebido aa prova 

guardando a hordem do Juízo; e se o provar, o 

creedor lhe entregue todo o que delle recebeo assy 

o principal como a usura (Ordenações Afonsinas, 

1998, p. 522-523, liv. II, Tít. LXXXXVI). [...] 

estabellecemos, que se o tempo, a que a divida 

deve seer pagada, for passado, demandando-a o 

creedor, e o devedor digua, que o emprestidoo, 

ou contrauto foi usureiro, nom embargando 

esso que diz, o Juiz, perante que o feito for, 

filhe aquello, em que achado for que o devedor 

he obrigado, se outro direito por sy nom poser, 

e ponha-o em maaõ de dous homees boõs; e se 

depois for provado pelo devedor, que o 

emprestidoo, ou contrauto foi usureiro, o dito 

Juiz lhe faça entregar o que lhe tomou; e se o 

per ventura provar nom poder, entom seja 

entregue de sua divida o creedor com todalas 

perdas, e dapnos, que xe lhe por a dita razom 

seguirem (grifo nosso) (Ordenações Afonsinas, 

1998, p. 524, liv. II, Tít. LXXXXVI). [...] que 

cada huu do Povoo possa acusar os Judeos, que 

contrautos usureiros fezerem, pera averem 

aquella pena, que he posta na nossa Ley ante 

desto feita contra os usureiros; e esse acusador 

aja a terça parte daquello, que provar, e as 

duas partes sejam pera a prol Comunal da 
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a fez Era de mil e. iijº. e xxx anos (Livro Das Leis 

e Posturas,1971, p. 192-193). 

 

Villa, honde os contrautos forem feitos: salvo 

se o devedor quiser acusar o dito creedor, e 

provar, que o dito contrauto foi usureiro; no 

qual caso Teemos por bem, que a divida assy 

do principal, como da usura seja todo em prol 

do dito devedor, assy como na nossa Ley feita 

ante desta he contheudo (grifo nosso)  

(Ordenações Afonsinas, 1998, p. 527-528, liv. II, 

Tít. LXXXXVIII). 

 

Como pudemos notar nas referidas citações D. Dinis mandou que os juros não 

fossem maiores que a quantia do empréstimo, mesmo se a dívida não fosse paga no prazo pré-

determinado, deixou claro que essa lei deveria servir para os contratos realizados entre judeus 

e os próprios cristãos, e também para aqueles realizados entre cristãos. E que os processos 

fossem julgados, conforme a lei estabelecida. Todavia, o conflito de interesses entre credores 

e devedores manifestou-se com maior ênfase no reinado de D. Afonso IV, cujas promulgações 

legais foram caracterizadas com mais rigor que em casos anteriores. É evidente que nesses 

casos também havia cristãos usurpadores que se aproveitavam da má fama dos judeus e os 

denunciavam enquanto usurários muitas vezes injustamente. A esse respeito, D. Afonso IV 

inovou a legislação portuguesa ordenando que se os devedores acusassem seus credores 

injustamente, alegando usura nos contratos sem que estes fossem usurários, os credores teriam 

o direito de receberem a dívida com todas as perdas e os danos, mas caso se provasse que nos 

contratos continha a usura o credor deveria devolver o valor principal e a usura àquele a quem 

era de direito. Acrescentou ainda que aqueles que provassem que os judeus mesmo depois da 

promulgação da lei contra as usuras continuassem-nas praticando, receberiam o valor 

principal da dívida e a usura. 

Na lei a seguir D. Afonso IV, reforça a invalidez dos contratos usurários 

realizados entre os judeus e os cristãos: 

 

A este artigo diz El Rey que como quer que ele ouvesse cada ano gramd algo 

e gramdes rendas dos judeus que en as terra viviam por esta razom pero 

querendo fazer graça e mercee aos do seu senhorio. Tem por bem e manda 

que judeu nem mouro nem outro qualquer nom onzenem nem façam 

contrauto usureyro daqui em deante e se o fezerem nom valha parte na usura 

nem o possa demandar e se ende Algua cousa receber conte se no cabo se 

lho ainda dever senom seia teudo de o tornar aaquel de que o levar e de mays 

stranhar lho há El Rey como for as mercee (Cortes Portuguesas - Reinado de 

D. Afonso IV, 1982, p. 35).  

 

Atalli (2010) corrobora o pensamento de Le Goff (1989) assinalando que para os 

judeus a riqueza ou acúmulo de bens não se caracterizava num pecado, como impõe a fé 
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cristã. A Igreja pregava que o dinheiro era uma forma de idolatria quando não se tinha um fim 

em si mesmo, e quando gerava lucros mesmo sem trabalho, passava a ser um concorrente de 

Deus, pois, não se enquadrava nas regras morais. Mas, devemos lembrar que a cultura judaica 

não corroborava deste mesmo preceito, pois comparavam o dinheiro a criação de gado e ao 

tempo e os consideravam elementos férteis que não poderiam ser desperdiçados. Notamos a 

divergência de valores culturais e religiosos entre a fé cristã e a judaica. 

No caso abaixo retomaremos a queixa de que os judeus continuavam realizando 

contratos usurários com os cristãos obrigando-lhes a realizarem o pagamento dos mesmos, 

num determinado prazo, assim os procuradores pediaram a D. Afonso IV que fizesse uma lei 

proibindo esses contratos, conforme a seguinte queixa: 

 
Com Recebiam os dictos contrautos E pidiam nos por mercee os dictos 

procuradores em nome das dictas Cidades e vilas cuios procuradores Eram 

em nome de todoo nosso poboo cuia prol e bem deseiavam como diziam e 

eram tehudos deseiar que mandássemos e posesemos por ley que nenhuu 

Judeu nem Judia nom podesse fazer taes contrautos per que o christão lhe 

fosse obrigado aa dar ou a ffazer algua cousa ata certo tempo. Ca eles 

entendiam que esto era gram serviço (sic) de deus e nossa prol e dos nossos 

subiectos. E que per outra maneyra nom podíamos Refrear as malicias dos 

dictos Judeus E porque soubemos per alguuus Judeus e per outros dinos de 

creer que nos disserom que aquelo que nos diziam os dytos procuradores era 

verdade que esses Judeus faziam esses contractos E que moytos christãos e 

christãas eram astragados e deytados per portas per Razom desses contractos 

que eles faziam enganosamente e commo nom deviam com os christãos e 

contra a nossa entencom (sic) que lhes outorgamos que os fezesem bem e 

lealmente come boos e leaaes mercadores como dicto He. Como quer que 

destes contractos ouvessemos coytado que fossem taaes quaes deviam de 

seer ouvessemos muy grandes Renda nas Nossas chancelarias e portarias e 

nos outros nossos dereytos e rendas Tevemos e teemos que Razom aguisada 

era porque eles errarom em esses contractos fazer taaes quaes nom deviam 

daverem pena em esses contractos (Livro das Leis e Posturas, 1971, p. 460). 

 

Em resposta a queixa de que os judeus continuavam praticando a usura e ainda pré 

determinavam o tempo em que os cristãos deveriam pagar a dívida sob a pena de perderem 

seus bens afiançados. D. Afonso IV promulgou a lei a seguir, ordenando a respeito da 

reincidência dos contratos usurários realizados por judeus e pelas judias, na qual o monarca,  

buscou zelar pelos interesses dos cristãos, os quais reclamavam que estavam frequentemente 

sendo lesados. Essa lei menciona os mouros e mouras que a exemplo dos judeus também 

praticavam a usura, mas não aprofundaremos nesses casos, pois nosso objeto de estudo refere-

se somente aos judeus. Este monarca atendeu as queixas dos cristãos, proibindo os judeus, 

como outrora, a praticarem a usura, acrescentou severamente que nos casos em que os abusos 

fossem provados, os judeus e as judias envolvidas seriam penalizados, perdendo todo o direito 
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sobre a dívida e os cristãos seriam, neste caso, desobrigados de pagá-la e aqueles que 

porventura descumprissem essa lei deveriam ser punidos por desobedecerem as ordens reais.  

O teor da lei é o seguinte: 

 

[...] poemos por ley que nenhuu Judeu nem Judia per sy nem per outra 

pessõa pubricamente nem ascondudamente faca (sic) com christão nem com 

christãa contracto nenhuu per que o dicto christão ou christãa seia obrigado 

ou obrigada ao Judeu ou aa Judia. a dar ou a ffazer algua cousa a certo tempo 

ou por outra guisa em que possa aver husura E se o fezer que esse contracto 

nom valha em preJuyzo do christão e cristãa perca o Judeu ou Judia todo o 

dereyto que ganhara ou podera gaanhar per esse contracto E demays o sseu 

corpo e o seu aver seia em na nosa mercee pera lhj estranharmos como aquel 

que foy contra a ley e mandado de Rey e de senhor E porque adur leyxa 

homem de fazer o que custumou e trabalha moyto a achar Caminhos pera 

obrar do que se soya querendo tolher enquanto a nos esses caminhos. 

Defendemos outrossy que esses Judeus ou Judias sobre pinhores nom 

emprestem per ssy nem per outrem dinheiros nem outras cousas aos 

christãos nem façam (sic) como eles outros contractos denpristidos nem 

outros atempados e se o fezerem aiam as dictas oenas Outrossy defendemos 

que nenhuu christão nem christãa nem mouro nem mora Judeu nem Judia 

seiam corretor antre o christão ou christãa e Judeu e Judia pera fazerem os 

dictos contractos aos christãos ou christãas com os Judeus ou Judias sobre 

pinhores ou sem pinhores (Livro das Leis e Posturas, 1971, p. 460-461). 

 

As leis que se seguem também foram promulgadas por D. Afonso IV, nas quais 

este rei buscou reforçar outras vezes a invalidação dos contratos usurários estipulando 

algumas penalidades aqueles que as descumprissem: 

 

Outrossy defendemos a todolos tabeliões do nosso senhorio que daqui 

adeante nom sse façam (sic) nenhuus estormentos de nenhuus contractos que 

seiam atempados antre cristão e cristãa e Judeu ou Jodia E se o fezerem 

mandamos que nom valha E que esses tabaljoes aiam pena de falsayros E 

porque poderia contecer veendo que taes contractos nom podiam fazer per sy 

falariam com alguus mouros ou mouras e dar lhes hiam seus dinheiros pera 

fazerem taaes contractos Ou esses mouros veendo que esto he defeso aos 

Judeus queriam usar de fazer esses dictos contractos. Mandamos que aquelo 

que he dicto em cima em Razom dos Judeus e Judias aia Logo em todo nos 

mouros e mouras. Outrossy aia Logo nos cristãaos e cristãas se dinheiros dos 

Judeus e Judias mouros ou mouras esses cristãos e cristãas fezerem esses 

cristãos e cristãas os sobredictos contractos ou sse de seus dinheiros ou 

alheos ffezerem alguus contractos onzeneyros. E pera nom filharem 

atrivimento e fazer os dictos contractos coydando que nom seeram 

descubertos (Livro das Leis e Posturas, 1971, p. 461). 

 

A lei a seguir menciona igualmente os mouros, os quais também praticavam 

contratos ilícitos com os cristãos, mas por não ser nosso objeto de estudo, não discutiremos a 

esse respeito. Refletindo sobre essa lei, percebemos que D. Afonso IV demonstrou maior 
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rigidez na legislação, e na tentativa de seu cumprimento, se comparado ao seu pai, ordenando 

que se os cristãos provassem por meio de duas testemunhas que o contrato era usurário, que 

os judeus perdessem o direito sobre a dívida beneficiando o devedor que só teria que pagar 

duas partes da dívida para o corregedor da vila ou cidade onde o contrato tivesse sido 

realizado. Sobre esses contratos usurários realizados entre judeus e cristãos mais uma vez D. 

Afonso IV reafirmou sua lei os proibindo: 

 

Mandamos que os que com eles fezerem os dictos contractos seiam creudos 

per seus Juramentos contra os dictos Judeus e Judias mouros e mouras e 

valham assy seus dereitos como se os provassem per duas testemunhas sem 

sospeita E posto que eles nom queyram acusar nem descobrir os dictos 

contractos Mandamos aos nossos corregedores e a todalas / outras nossas 

Justiças (sic) dos nossos Reynos que de seu officio enqueyram e adugam e 

facam (sic) contra todallos sobredyctos todas as maneyras de provas que os 

dereytos mandam que seiam recebudos contra aqueles que fazem os 

contrautos husureyros. Convem a ssaber prova de testemunhas ou de 

Juramentos commo dicto he ou dos livros desses Judeus ou Jodias. Mouros 

ou mouras em que teem escriptos os nomes dos seus devedores E por esto 

nom lhes tolhemos que nom possam comprar ou vender mercadorias ou 

cousas que lhis comprirem a pagar logo E mandamos que qualquer do poboo 

possa acusar o que fezer os dictos contractos E seia a esto Recebudo de 

qualquer condiçom que seia Melhor E que o acusador aia o terço e as duas 

partes seiam do prol comunal do logar hu esse contrauto for fecto E 

mandamos a todolas Justiças (sic) dos nossos Reynos so pena dos corpos e 

dos averes que guardem todas estas cousas sobredictas contehudas em esta 

nossa ley e as façam (sic) guardar commo em ela he contehudo (Livro das 

Leis e Posturas, 1971, p. 462). 

 

 

3.3.7 A venda dos contratos acerca das dívidas contraídas pelos cristãos 

 

D. Dinis respondeu as queixas sobre os contratos de dívidas não pagas dos 

cristãos, à seus súditos também por meio de cartas, garantindo-lhes alguns direitos e 

revogando outros anteriormente concedidos. Tais ordenações também se encontram 

registradas no Códice Legislativo do período. Os direitos e privilégios dados pelos monarcas 

aos judeus, muitas vezes eram registrados em Cartas que eram entregues a eles, assim era 

compreensível que a revogação destes direitos, também fossem registrados em Cartas. 

Conforme o documento a seguir: 

 

[Art. 49º] Item artigo xlªix dos Judeus. Item se querelou que Recebeu 

agravamento em esta guysa alguus se querelarom a El Rey dom Denys a que 

Deus perdoe que alguus Judeus a que outros dyvyam e outros homeens 

guaanharom cartas que vendessem pólas divydas suas assi come por as Del 

Rey e El Rey dom Denys teve por bem de fazer sob resto as ley, e mandou 
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que dês aly adeante taes cartas come estas nom fossem dadas. tambem no 

sseu tempo come dos outros Reys que depois El veessem. E ora tambem 

alguus Judeus. come Cristãos guaanham cartas que vendam polas sas 

dyvydas assy come polas del Rey. E em esto vam contra a ley que fez El Rey 

dom Denys. A este artigoo Responde El Rey e diz que taes cartas que seiam 

dãpnosas sob resto que as nom Dara. e que sse aguarde em esto a ley del Rey 

dom Denys (Cortes Portuguesas - Reinado de D. Afonso IV, 1982, p. 76-77, 

2ª col.). 

 

Como demonstraremos era costume dos cristãos tomar empréstimos dos judeus. 

Esse hábito gerava diversas reclamações que surgiam por conta dessa praxe, entre esses dois 

povos. Percebemos que em alguns contratos de empréstimos, os judeus colocavam as terras 

dos cristrãos como garantia de pagamento para as dívidas por eles contraídas e, especificavam 

o prazo máximo para a quitação. No governo de D. Dinis, este concedeu aos judeus uma carta 

conferindo-lhes o direito de vender a dívida dos cristãos que ultrapassassem os prazos por eles 

concedidos. Mas, ao receber os reclames dos cristãos sobre as grandes perdas que vinham 

ocorrendo por conta desta concessão, o rei revogou-a proibindo os judeus de fazerem uso 

desse direito, acrescentando ainda, que seus acessores não mais expedissem qualquer carta 

desta natureza aos judeus.  

Em seu reinado, D Afonso IV obteve novas queixas de que aproveitando-se deste 

direito concedido por D. Dinis, muitos judeus estavam recebendo parte da dívida e quando o 

prazo findava se os cristãos não conseguissem pagá-la por completo vendiam suas terras com 

preço bem inferior ao que valia, normalmente eram arrematadas em leilões como especifica a 

lei imposta por D. Afonso IV, revogando o direito de venda das dívidas concedido por seu 

pai, visando minimizar os danos que estavam causando às finanças dos cristãos. A 

reincidência destas vendas no reinado de D. Afonso IV demonstra a astúcia dos judeus que 

amparando-se na legislação anterior, voltaram a vender as dívidas, descumprindo as ordens 

deste monarca, que em vida já havia revogado aquela concessão. Cujos dados estão 

registrados nos seguintes documentos: 

                                      

               D. Dinis                                                                                 D. Afonso IV 

 

Carta per que as cartas que gaanhavam os judeus 

per que vendesem pola (sic) ssas devjdas como 

polas dElRey nom valham:  

 

Dom Denis pela graça de deus Rey de Portugal e 

do algarve. A quantos esta carta virem faço 

ssaber que alguus christãaos dos meus Reynos 

sse me queyxarom que alguus Judeus meus 

Sob o reinado de D. Afonso IV queixaram-se os 

cristãos: 

 

 

[...] seus contrautos com os christãos em tal forma 

que levam deles moyto mayores onzenas que 

nunca forom levadas emprestando ao christão 

vijnte livras por trinta ata tres ou quatro meses ao 
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devjdores e outros gaanhavam de mjm cartas 

calada a verdade e como nom deviam polas 

quaaes eu mandava vender polas sas devidas 

como polas minhas/e per esta Razom Recebiam 

grandes perdas e danos nos seus averes. E meu 

entendjmento nom foy nem he de taaes cartas 

passarem per mha corte. e porende mando que 

sse alguus Judeus ouverem de mjm taaes cartas 

de graça per que vendessem por essas devjdas 

como polas minhas que nom obrem por elas 

daqui em deante nem valham e ponho por ley e 

mando que nom obrem per elas e daqui em 

deante taaes cartas nom sseiam dadas per mjm 

nem per Rey que depos mjm venha Dante em 

lixbõa. xxiij. dias  dagosto Era mil e iijº e Lij. 

anos ElRey o mandou Joham durãaes a fez (Livro 

das Leis e Posturas,1971, p. 185-186). 

 

mays E faziam que o christão que ffillava esse 

emprestado do Judeu conffessasse que vendia ao 

dicto Judeu saseeta alqueyres dazeyte por trijnta 

livras e prometia que lhos pagasse ata tres meses 

ou quatro e faziam lhe sobre elo estormento 

desafforado E se contecia que christão nom 

pagava em esse tempo se o christão Nom se 

avijnha com el dicto Judeu dando lhe dez ou doze 

livras ou Mays polo atender ata dous meses ou 

tres gaanhava o Judeu carta da nosa chancelaria 

per que os beens do christão ffossem vendudos 

por sassenta libras dazeyte que valliam 

ygoalmente ssasseenta libras. [...] E por a mayor 

parte contecia que nom dando azeyte ao christão 

ca nunca tevera olivaes nem azeyte e vendiam lhe 

o sseu a menos cabo. Ca o que valia ygoalmente 

dozentas libras de que o christão mantijnha ssy e 

as fazenda eram Rematados por. Lxª livras e aas 

vezes por menos E assy o christão / por vijnte 

libras que filhava emprestadas era astragado de 

quanto avia e deytado per portas ca por huu 

dinheiro pagava quatro dinheiros. Demays por 

tam pouco tempo. E faziam outrossy outros 

contrautos com os christãos em moytas outras 

formas de que os christãos deles Recebiam tam 

grandes danos e mayoores (Livro das Leis e 

Posturas,1971, p. 459).  

 

 

 

 

 

3.3.8 Os judeus que abraçaram a fé cristã 

 

Conforme Elias Lipiner em O tempo dos judeus: segundo as ordenações do reino 

a Igreja utilizou-se de vários artifícios para atrair os judeus à religião cristã. Aproveitando do 

fato dos judeus serem habitualmente perseguidos e acusados por conta de sua fé e cultura, os 

clérigos argumentavam que eles não podiam usufruir o direito de asilo garantido pela Igreja, 

visto que somente aqueles que seguiam a fé cristã tinham esse privilégio, mas os convertidos 

que seguissem os dogmas cristãos poderiam gozar desta imunidade. Em compensação o 

convertido não poderia mais recuar para sua fé primeira, pois desde o reinado de D. Afonso II 

(1211-1223) a legislação proibia ao judeu converso retomar a fé anterior, sob pena de 

punições severas:  
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Outro sy dizemos, e defendemos, que despois que o Judeu for tornado 

Christaaõ aa Fé, que antes tinha; e se o fizer, perca porende a cabeça, se 

depois que for amoestado, se nom quiser tornar, ou emmendar (Ordenações 

Afonsinas, 1998, p.520, Liv. II, Tít. XCV).   

 

Os eclesiásticos tinham a missão de cuidar da salvação das almas, assim, cabia-

lhes zelar pelas ovelhas de Cristo e buscar mais adeptos a fé cristã. Assim, D. Dinis 

promulgou a lei em que judeus e mouros conversos à fé cristã, por meio do santo batismo, não 

deveriam ser acusados da morte de Cristo e nem poderiam ser “discriminados” entre os judeus 

ou cristãos. Mas, ordenou nesta mesma lei que nãoo era conveniente que judeus ou mouros 

fossem oficiais régios. Continuariam tendo direito aos bens de seus pais, mas não deveriam 

praticar os cultos judaicos com seus familiares. Nos casos que os judeus conversos 

retornassem a fé de origem, a lei atendendo ao direito Canônico, outorgava que lhe cortassem 

a cabeça. Embora, no período em estudo e segundo as bibliografias e fontes estudadas, não 

constatamos nenhum caso que incorresse tal prática. A princípio esses casos eram julgados 

pelo clero e depois pelos reis. Na documentação em análise encontramos leis promulgadas por 

D. Dinis concernentes a essa situação, como podemos ver a seguir: 

 
Do Título que trata dos Judeus ou mouros que tornam christãos (sic): Porque 

aqueles que polo sancto baptismo son honrrados em nenua maneira nom 

devem seer agravados dos Judeus assy come testemunhos da morte do filho 

de deus e de ssa humanidade sonper nos defessos. Porem mandamos que 

nem a nos nem a nenhuu outro nosso soocessor seia convenhavel de fazer 

Judeu nem mourro offiçial próprio. nem lhy encomendar nenhua cousa per 

que posam aos crystaos fazer em nenhua cousa agravo. pero non defendamos 

(sic) aos outros que lhis nom façan serviço se lho ouver de fazer. Item a eses 

Judeus et mouros defendemos que homees cristãos nem molheres servos 

nem livros nom tenham em sas casas proprias por sergentes. E todo aquelo 

que o fezer tomen lhy todo aquelo que ouver. Item so essa meesma pea 

defendemos que Judeu nem mouro nom exerde dos seus bees o filho que se 

tornar aa fe de Jesu christo mais pela nosa auctoritade seia lijdimo nos bees 

como for tornado aa fe de Jesu christo pero contodo daly adeante nom 

participe com seu padre nem com as madre. Item defendemos sobre todo 

aquesto que depoys que Judeu ou mouro for tornado aa fe de Jesu christo 

nom seia oussado de sse tornar aa fe que ante tenham e aquel que o fez ou 

fezer talhe lhy a cabeça assy a cabeça assy como apostata salvo se for 

amoestado e se quyser correger (Livro das Leis e Posturas,1971, p. 121-

122).  

 

A lei referente aos judeus que foram convertidos ao cristianismo provém das 

queixas dos eclesiásticos portugueses ao papado, as quais obtiveram resposta de D. Dinis que, 

como vimos no capítulo primeiro, fez a Concordata dos 22 artigos, em resposta a essa 

situação nos artigos IX e X. Esse mesmo texto se repete na página 160 do Livro das Leis e 

Posturas, uma vez que faz parte da Concordata dos 22 Artigos, em resposta às queixas 
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apresentas pelo clero lusitano ao rei. Ao se tornar responsável pelo julgamento das causas dos 

judeus que após converterem-se ao cristianismo, retomavam a fé de origem, D. Dinis privou a 

Igreja de julgá-las. De acordo com os preceitos cristãos essa retomada a fé, consistia numa 

transgressão às regras do catolicismo, podendo vir a se tornar heréticos, uma vez que como 

cristãos sofreriam todas as sanções. Para a Igreja herege era todo aquele que difundia ou 

praticava crença contrária aos dogmas – princípios e doutrinas – sacramentos e mandamentos 

do cristianismo. Este monarca usou sua diplomacia para tratar esse assunto que envolvia tanto 

a Igreja quanto os judeus. Pois como já mencionamos no segundo capítulo, os judeus 

representavam altas fontes de arrecadação fiscal e lidavam muito bem com os ofícios fiscais 

da coroa, portanto D. Dinis necessitava de seus préstimos na administração régia. 

Considerando a posição deste monarca a esse respeito, notamos o quanto a ação diplomática 

de D. Dinis, favoreceu a convivência entre os judeus e os cristãos. A esse respeito, D. Dinis 

estabeleceu: 

 
Do que doesta cristaao que foy Judeu: Se o alguu homem doesta christaao 

que foy mouro ou Judeu chamando renegado ou tornadiço o corrigimento 

desto deve sse fazer elRey o per seu Juiz leygo e nom polo da Eygreia (Livro 

das Leis e Posturas,1971, p. 131)  

 

 

3.3.9 Os impostos que os judeus deveriam pagar à Coroa 

 

Conforme tratamos no primeiro capítulo, D. Afonso IV enfrentou momentos 

delicados em seu reinado, logo ao assumir o trono português querelou com seus meio irmãos 

por conta dos privilégios que seu pai havia lhes concedido ainda em vida. Acusou Afonso 

Sanches (1289-1329) penalizando-o ao desterro perpétuo e  confiscando-lhe os seus bens, e 

procedeu da mesma maneira com seu outro irmão bastardo João Afonso, acusado de traidor e 

imputou-lhe sentença de morte. Afonso Sanches revoltado com essa decisão a respeito de seu 

irmão João Afonso - que morreu degolado -, invadiu Portugal e decretou guerra à D. Afonso 

IV, o confilto só teve fim após a doença de Afonso Sanches que veio a falecer em 1329. Entre 

os anos de 1336 e 1339 ocorreu nova contenda entre Portugal e Castela, D. Afonso IV atacou 

as terras fronteiriças a este reino, descontente com o modo como Afonso XI tratava sua filha 

D. Maria (1313-1357), a qual era destratada por seu marido. Conquanto, D. Afonso IV 

negociou o casamento de seu herdeiro o infante Pedro com a filha de Juan Manuel, rival de 

seu genro, descumprindo o acordo que outrora havia realizado com o rei de Castela, de que 

sua sobrinha D. Branca seria a futura rainha de Portugal. Essa guerra gerou inúmeras mortes, 
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invasões, incêndios, pilhagens, massacres, prissões findando-se somente por meio da 

intervenção pontifícia (Bento XII, 1334-1342), de D. Maria e do rei francês (Filipe VI, 1328-

1350), quando em julho de 1339, D. Afonso IV assinou-se o tratado de paz e Sevilha. 

Os reinos de Castela e Portugal selaram nova aliança, objetivando impedir o 

avanço dos mouros na tomada de Gibraltar e a entrada do rei de Marrocos na Península 

Ibérica aliando-se aos granadinos para prosseguir para o norte. Conforme Rui de Pina em 

Chronica d’el-rey D. Afonso IV o espírito de liderança e o ânimo com que o rei de Portugal 

enfrentou os exércitos sarracenos em território castelhano foi imprescindível para a vitória da 

batalha do Salado:  

 
Pelo qual viendo elRey de Castilla, & os grandes homens de seu conselho o 

voto, & determinação de elRey de Portugal, que parecia favorecido da graça 

de Deos, & que a sua contradiçam lhe fazia grande mingoa se a nam 

consentissem, tomarão loguo todos grãde esforço em seus coraçoes, & sem 

mais alteraçam asentaraõ em suas vontades o Catholico, & devoto, & muy 

Real Conselho de elRey de Portugal, que era socorrer Tarifa, u & non de 

negar, antes procurar batalha com os Reys Mouros q eraõ no serquo 

prezentes[...] (Chronica D’el-Rey D. Afonso IV, in: Pina, 1653, p. 137). 

  

A aliança foi importante para vitória da Batalha do Salado em outubro de 1340, a 

qual marcou o fim das esperanças islamitas em recuperar a Península Ibérica, para além do 

reino de Granada. Contudo, o envolvimento deste monarca nestas guerras demandou gastos 

exorbitantes para o reino. A situação veio a agravar-se com o surto da Peste Negra que 

assolou supostamente um terço da população européia. Em relação ao reino português, Mário 

Jorge da Motta Bastos em O poder nos tempos da peste (Portugal – séculos XIV/XVI) salienta 

que a sangria demográfica provocada por essa epidemia, acirrou as contradições e os conflitos 

sociais entre empregadores e assoldados, visto que D. Afonso IV decretou uma lei sobre a 

carência da mão de obra, em 1349, conforme citamos no capítulo primeiro, pois a mão de 

obra no campo estava escassa, tanto pelo alto índice de mortalidade da população quanto pela 

recusa dos agricultores em dar continuidade à execução destas atividades recebendo o mesmo 

valor de antes. Conforme Philipe Wolff em Outono da Idade Média ou primavera dos tempos 

modernos? a peste causou inúmeras consequências nos econômicos, morais e religiosos e 

acrescenta: 

Um efeito lógico da peste foi a crise de mão de obra: de maneira 

incontestável, com a fuga completando a obra da morte, faltavam braços 

para o trabalho e tanto mais que, com a ameaça da morte tornando vão o 

entesouramento, muitos compradores apressaram-se em gozar a curta vida 

que, pensavam eles, restava para viver. Por toda parte tomaram medidas de 

precaução (Wolff, 1988, p. 22).  
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Armênia Maria de Souza em Os pecados dos reis: a proposta de um modelo de 

conduta para os monarcas ibéricos no Estado e pranto da Igreja e no Espelho dos reis do 

franciscano galego D. Álvaro Pais (1270-1349), salienta que o frei galego D. Álvaro Pais, 

que a esse tempo era bispo de Silves indispôs-se com D. Afonso IV argumentando que o 

monarca estava tirando proveito dos bens das igrejas e dos pobres, por conta de ter conferido 

seus esforços a contendas e guerras injustas que causavam vários prejuízos ao povo, visto que 

a guerra dividia a sociedade, a prejudicava e ainda, onerava o povo, que acabava arcando com 

os seus gastos, […] reclamou, ainda, na primeira missiva, que o rei havia sobretaxado o seu 

bispado, o que não fizera com outras prelazias, e que, por causa da transgressão às imunidades 

eclesiásticas, não poderia cumprir as suas obrigações como despenseiro daqueles bens (Souza, 

2008, p. 45-46). 

As comunidades judaicas num primeiro momento apareceram em Coimbra, 

posteriormente surgiram mais ao norte, no Porto, e depois pelas demais cidades do interior, 

ganharam força por conta das atividades comerciais terrestres realizadas com Castela a partir 

da segunda centúria do século XIII, embora não se conheça a datação exata de seu 

aparecimento em cada localidade. Os judeus foram se tornando cada vez mais prósperos e por 

tal motivo contribuíam com altos tributos na arrecadação fiscal da coroa.  

Os registros concernentes a lei acerca destes novos tributos, só foram encontrados 

nas Ordenações Afonsinas. D. Afonso IV ordenou dezesseis ítens estipulando a cobrança dos 

impostos nas Comunas judaicas. Para tanto, este monarca usou parâmetros de idade, condição 

civil e de gênero, como veremos a seguir:  

 
PRIMEIRAMENTE todo Judeo desque for em hidade de quatorze annos em 

diante, e for casado, ou viuva, pague vinte soldos em cada hu anno. E o 

Judeo, ou Judia nom paguem nenhua cousa ataa que sejam em hidade de sete 

annos; e dês a dita hidade de sete annos em diante de doze annos: e o Judeo 

pague cinco soldos, ata que seja em hidade de quatorze annos. E a Judia dês 

que for em hidade de doze annos em diante, e nom for casada, e viver em 

poder do Padre, ou da Madre, ou d’outrem, ou servir a outrem, pague meio 

maravidi, que som sete soldos e meio; e se viver per sy, pague dez soldos: e 

o Judeo, que for de quatorze annos em diante, e nom for casado, e viver em 

poder alheo, pague huu maravidi, que som quinze soldos em cada huu anno; 

e se viver per sy, pague vinte soldos (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 445, 

liv. II, Tít. LXXIV, item 2). 

 

Os serviços reais não eram cobrados dos Judeus até os doze anos, todos os demais 

o pagavam de forma variada conforme já mencionamos. O terceiro item trata dos impostos 

das colheitas das vinhas, assim todo judeu e toda judia que fossem coletores das vinhas 

deveriam pagar: “[...] de cada huu tonel de moyaçom quarenta soldos; e se vender o vinho em 
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uvas, sejam estimadas quantos tonees de vinho poderom dar essas uvas, e pague quarenta 

soldos de cada huu tonel de moyaçom” (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 446, Liv. II, Tít. 

LXXIV). Cada colheita deveria também ser registrada pelo coletor e um escrivão real, pois as 

contas do pagamento desses impostos deveriam ser realizadas de acordo com os registros, 

para que houvesse retidão nos pagamentos por parte dos judeus: 

 
[...] como dito he; e se nom ouver tonel, pague a razom de quarenta soldos: e 

seja todo esto visto, e estimado, e escrito pelo Colhedor, e Escripvão d’Rey. 

E o Judeo, ou Judia ante que colha, ou mande colher este vinho, faça-o faber 

ao Colhedor, e Escripvam; e se o assy nom fezer, perca todo o vinho, que 

assy colher, ou mandar colher, e seja d’ElRey; e se o fezer saber os ditos 

Colhedor, e Escripvão, e depois esconder alguu tonel, ou pipa, de que nom 

pague o direito a ElRey, perca esse tonel, ou pipa, ou vinho, de que assy nom 

pagar o direito a ElRey; e se outra vegada lhe assy acontecer, perca todo 

vinho, que ouver em essa vinha, de que colheo vinho, que assy esconder; e 

se a terceira vez lhe esto acontecer perca todo o dito vinho, e de mais lhe 

esto acontecer perca todo o dito vinho, e de colheo vinho, que assy esconder; 

e se a terceira vez lhe esto acontecer perca todo o dito vinho, e de mais seja-

lhe estranhado no corpo, e no aver, como for mercee d’ElRey. E o Judeo, ou 

Judia, que colher o dito vinho, deve fazer certo per juramento quantos 

tonees, ou pipas colhe; e provando-se que ouve mais, aja as ditas 

(Ordenações Afonsinas, 1998, p. 446, liv. II, Tít. LXXIV, ítem 3). 

 

O quarto ítem ordena que antes mesmo de colher a uva para fazer o vinho, o judeu 

ou a judia deveria pagar o imposto previsto e se ficasse com o vinho para seu próprio 

consumo, teria ainda, que pagar novos tributos, e no caso de vendê-lo deveria pagar o imposto 

sobre o valor que foi negociado e se houvesse fraude em relação ao valor da venda para 

redução dos tributos, perderiam a mercadoria que passaria a coroa. Conforme o registro: 

 
Todo Judeo, ou Judia, que comprar uvas pera fazer vinho, e o vender em 

gros (a) ante que colha, pague seis dinheiros d’almude pela medida de 

Lixboa; e se o quiser pera seu beber, pague outro tanto, salvo se for de suas 

vinhas, que pague, como dito he. E deve dizer o vendedor per juramento ao 

Colhedor d’ElRey, e ao Escripvão quanto vendeo, ou entregou; e se for 

achado que mais vendeo, ou entregou perca-o o Judeu, e seja d’ElRey, como 

dito he (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 446-447, liv. II, Tít. LXXIV, item 

4). 

 

O quinto item refere-se aos impostos previstos para as vendas de vinho dos 

judeus: 

 

Todo Judeo, ou Judia, que vender vinho a torno, pague dous soldos do 

almude pela medida de Lixboa de guisa, que seja de tonel de moyaçom, 

cinquo libras. E nom deve vender vinho ataa que o faça saber ao Colhedor, e 

Escripvam; e se lho nom fezer saber, aja a pena sobredita. E manda ElRey, 

que o seu Colhedor, e Escripvam; vejão as adegas dos ditos Judeos, em que 
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os ditos vinhos colherem, pera saber que tonees ouverom; e quantos, pera 

aver ElRey delles o seu direito pela maneira, que dito he, e pera fer 

estranhado aos Judeus, se lhe nom pagarem o seu direito (Ordenações 

Afonsinas, 1998, p. 447, liv. II, Tít. LXXIV, item 5). 

 

No item seis, o monarca ordenou que: “Todo Judeo, ou Judia, que fezer vinho, e o 

vender a Chrisptaão, obrigue-se ao Colhedor, e Escripvam que pague seis dinheiros do 

almude de colheita; e se o vender a torno, pague doos soldos, como dito[...]” (Ordenações 

Afonsinas, 1998, p. 447, liv. II, Tít. LXXIV, item 6). 

A legislação de D. Afonso IV concernente aos impostos que os judeus deveriam 

pagar sobre os produtos agrícolas, bem como quanto a criação, a venda e o consumo da carne 

de gados e aves, mostra que esse povo se dedicava a agricultura e a criação de animais, além 

dos demais ofícios desenvolvidos por eles, já citados no decorrer do segundo capítulo.  No 

período relativo a endemia acreditamos que esse povo deve ter se dedicado ainda mais a essas 

atividades, uma vez que, como já relatamos, faltava mão de obra para desempenhar essas 

atividades e havia a escassez dos produtos desse gênero. Conquanto, observamos que se os 

produtos agrícolas estavam em falta, geravam maior lucro aqueles que o produzissem e os 

comercializassem, notavelmente não podemos nos esquecer das habilidades dos judeus para 

comercializarem.   

O item sete refere-se ao imposto sobre a carne:  

 
Todo Judeo, que matar carne pera seu comer, ou pera vender, ou pera 

exercar (a), e for de seu comer, pague da vaca jovenca de huu anno ataa doos 

dez soldos, e dês huu anno em diante pague vinte soldos della; e do carneiro, 

e da ovelha doos soldos; e de cabrom huu soldo; e do cordeiro, e do cabrito, 

patos, capooes, e galinhas quatro dinheiros de cada huu; e do frangom, ou 

frangaã doos dinheiros de cada huu. E defende ElRey que nom degole 

nenhuu, salvo o degolador posto pelos Judeos em cada lugar, ou quem elle 

mandar; e o degolador faça-o saber ao Colhedor; e se o Judeo, ou Judia 

degolar sem o degolador, aja as penas suso ditas (Ordenações Afonsinas, 

1998, p. 447-448, liv. II, Tít. LXXIV, item 7). 

 

O oitavo item trata da comercialização de carnes: 

 
Todo o Judeo, ou Judia, que mercar carne de Christptaõ, e seja de seu comer, 

seja degolada pelo dito degolador, como dito he, e pague quatro dinheiros do 

arrátel, pelo arrátel de Lixboa; e faça todo esto saber o dito degolador ao dito 

Colhedor, e Escripvaõ d’ElRey pera averem delles o seu direito (Ordenações 

Afonsinas, 1998, p. 448, liv. II, Tít. LXXIV, item 8). 

 

Sobre o pagamento de impostos da venda de alimentos e das mercadorias de outra 

natureza, as taxas deveriam ser pagas aos coletores de impostos e tabeliães, sob a pena de 

perderem seus direitos se não o fizessem com a devida lisura: 
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Do pescado, que vender, ou comprar de huu soldo, pague huu dinheiro, e de 

seis dinheiros hum amealha, e assy do mais e do menos; e tanto pague do 

pam cozido, que comprar, ou vender, e da fruita qualquer que seja, ou 

d’outra qualquer cousa, que vender, ou comprar pelo meudo, assy como 

ferraduras, esporas, e outras quaeesquer cousas; e do alqueire de trigo, que 

comprar, ou vender pela medida de Lixboa, ou Santarém, quatro dinheiros; e 

do alqueire de cevada, ou milho, ou centeo, ou legume doos dinheiros, e assy 

do mais, e do menos; e do alqueire da farinha do trigo oito dinheiros; e da 

segunda quatro dinheiros, e assy do mais, e do menos. E virom ao Colhedor, 

e Escripvam d’El Rey cada domaã, que lhes dem, e paguem todo o direito 

d’ElRey das ditas cousas; e se assy nom fezerem, que ajam as penas suso 

ditas; e se sobnegarem o direito, que ElRey ha d’aver das ditas cousas, 

percam-nas, e feijaõ d’ElRey, ou lhe paguem a estimação dellas 

(Ordenações Afonsinas, 1998, p. 448-449, liv. II, Tít. LXXIV, item 9). 

 

Ordenou-se que os tabeliães, bem como os escrivães deveriam ser informados de 

todas as transações comerciais realizadas pelos judeus, e os impostos seriam pagos sobre 

todas elas: 

 
Todo Judeo, que mercar de qualquer pessoa que seja pera sy, ou pera 

outrem, mercadarias, ou lhas derem pera as vender, assy como mel, cera, 

azeite, panos, prata, ouro, ferro, cobre, ou outras mercadarias quaeesquer em 

gros (a), pague quatro dinheiros da livra; e o Judeo, que as vender, pague 

outro tanto; e esto aja lugar de troco, se o fezerem. E estas mercadarias, que 

assy mercarem, ou trocarem, façaõ-no sabente ao dito Colhedor, e 

Escripvam logo, se a mercadaria for feita na Villa, onde foremesses 

Colhedor, e Escripvam; e se for feita fora da Villa, façaõ-no perante o 

Tabelliaõ desse logo, hu comprar, ou vender, se hi Tabelliaõ ouver; e se hi 

Tabelliaõ nom ouver, façaõ-no perante testemunhas, e em esse dia, se 

poderem, ou em outro dia façaõ-no sabende ao Colhedor, e Escripvam; e se 

o assy nom fezerem, e sobnegarem o direito a ElRey, ajam as penas suso 

ditas (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 449-450, liv. II, Tít. LXXIV, item 

10). 

 

Sobre o pagamento dos impostos das compras e vendas de animais: 

 

Todo Judeo, que comprar, ou vender, ou trocar bestas, ou gaados, pague 

quatro dinheiros da livra; e Esso meesmo se comprar, ou vender cartas de 

maravidis, ou d’outras quaeesquer cousas que sejam, tambem herdades de 

pam, como de vinho, ou olivaaes, ou outras quaeesquer herdades, ou outras 

coisas, que sejam móvel, ou raiz, ou de natura de cada huã dellas 

(Ordenações Afonsinas, 1998, p. 450, liv. II, Tít. LXXIV, item 11). 

 

Do pagamento dos impostos sobre os bens de raíz que os judeus adquirissem: 

 

Todo Judeo, ou Judia, que ouver herdades, casa, olivaaes, pumares, ortas, ou 

outra raiz qualquer, salvo vinhas, pague o oitavo de renovo, que DEOS hi 

der, como por Jugada, nom lhe seendo desfalcadas as custas, que sobre esto 
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fezer:  salvo se for herdade, de que aja de dar foro, que lhe seja desfalcado o 

dito foro (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 450, liv. II, Tít. LXXIV, item 12). 

 

Foi também ordenado por D. Afonso IV: “[...] Todo Judeo, ou Judia, que ouver 

gaados, bestas, colmeas, pague o dizimo de renovo” (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 450, liv. 

II, Tít. LXXIV, item 13). 

Com o reino português passando por sérias dificuldades financeiras o monarca 

incluiu na legislação o ítem que proibia aqueles judeus que tinham acumulado muitos bens e 

riquezas de saírem de Portugal, pois os judeus saindo do reino poderiam levar suas riquezas 

em barras de ouro ou em espécie mesmo. Nessa medida D. Afonso IV objetivou evitar que as 

riquezas fossem retiradas de seu reino. O monarca promulgou leis buscando reparar muitas 

situações que vinham sendo recorrentes no reino, no décimo quarto item ordenou aos judeus 

que possuíam mais de quinhentas libras que não saíssem do reino:  

 
[...] fora de seus Regnos sem mandado d’ElRey; ca aquelle, ou aquelles, que 

se forem sem seu mandado, perderom os averes, que ouverem, e ficarom por 

d’ElRey; e os corpos estarom aa sua mercee, como aqueles, que passaõ 

mandado de se Rey, e Senhor (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 450, liv. 

II, Tít. LXXIV, item 14). 

 

No décimo quinto item D. Afonso IV mandou que suas ordenações fossem 

guardadas e cumpridas: “[...] pera todo sempre per todo seu Regno, e Senhorio, e mandou em 

Ella poer o seu seello pendente. Feita em Vallada a quinze (a) dias de Novembro. 

Bertholameu Johãnes a fez per mandado do dito Senhor Rey Era de mil e trezentos e noventa 

anos” (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 451, liv. II, Tít. LXXIV, item 15). 

O monarca encerrou a seção ordenando: “A QUAL Ley vista per nos, mandamos 

que se cumpra, e guarde como em Ella he contheudo” (Ordenações Afonsinas, 1998, p. 451, 

liv. II, Tít. LXXIV, item 16). Mesmo com as ordenações claras de que deveriam ser todas 

cumpridas, essas nem sempre eram obedecidas. 

O monarca proibiu usura nos contratos realizados por judeus, mouros e qualquer 

outro que fosse favorecido com altos lucros. E se mesmo assim, os acordos realizados 

visassem lucros exorbitantes, não deveriam ter validade e não poderiam ser demandados, 

mesmo nos casos em que o credor não houvesse recebido a dívida. Esta foi a forma que D. 

Afonso IV encontrou para normatizar os contratos de empréstimos e, minimizar as usuras 

neles praticadas. 

Nas Cortes de Santarém, D. Afonso IV tratou dos Capítulos Especiais de 

Bragança, por meio das queixas que os tabeliães de Bragança: Affonso Anes e Joham 
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Rrodrigues Domingos Vicente entregaram-no sobre os agravos que vinham ocorrendo nesta 

cidade. Aos quais D. Afonso IV respondeu: 

 
 [...] o trelado do vosso fforo e dos costumes e das cartas das graças dos Reys 

onde Eu venho e mynhas e outrossy me derom em escrito os agravamentos 

que dezyades que rreçebyades também pelos meus offeçyaaes [...] estes 

corregimentos e merçees sse entendyam a moor parte dos agravamentos tive 

por bem de vos mandar rresposta qual entendy que compria a cada huu dos 

Artigos que me esses mesegeyros da vossa parte derom em escrito (Cortes 

Portuguesas - Reinado de D. Afonso IV, 1982, p. 54-55).  

 

Os concelhos, normalmente denunciavam os agravos que ocorriam em suas vilas 

e/ou cidades ao monarca, que após os lê-los, ou ouvi-los, cedia privilégios que visavam por 

fim as ocorrências que perturbavam a paz e a ordem no reino. E mesmo nas causas em que os 

abusos ou exageros proviessem de seus oficiais, a política régia afonsina, como vimos, 

buscava cada vez mais o aumento de sua autonomia. 

Conforme as fontes estudadas verificamos que D. Dinis foi mais maleável que D. 

Afonso IV quanto ao tratamento dispensado aos judeus, visto que garantiu-lhes cartas de 

privilégios e promulgou leis que favoreceram a permanência desse grupo no reino português. 

De acordo com Frei Brandão no volume sexto da Monarquia Lusitana, “[...] no tempo de D. 

Dinis parece se continuava ainda authorisar os judeus com os officios públicos [...]”, visto que 

o artigo 27 da concordata dos 40 artigos lhe arguiram sobre a empregabilidade dos judeus em 

cargos concernentes as finanças da coroa. Acrescenta-se neste artigo a queixa dos 

eclesiásticos a liberdade que D. Dinis concentia aos judeus “[...] permitia, andar sem sinaes, 

nem divisas conforme o Concilio geral tinha ordenado, e que ultimamente não permitia que os 

obrigassem a pagar os dízimos [...]” (Brandão, 2008, p. 13). Noutro contexto, D. Afonso IV 

buscou outorgar leis que privilegiassem o direito canônico, normatizando a cobrança de altos 

impostos aos judeus. De acordo com Frei Rafael de Jesus no sétimo livro da Monarquia 

Lusitana, D. Afonso IV assim que assumiu o trono português, cobrou dos judeus o uso 

distintivo dos sinais:  

 
[...] viviam em Portugal os judeus de crença [...] em bairros divididos, e 

cercados que lhes proibiaõ a livre comunicaçaõ com os moradores das 

povoaçoens em que habitavão, fora de cujo âmbito não podiaõ sahir se naõ 

quando o Sol, e o dia os manifestassem, e destinguissem dos fieis, não 

podendo [...] os judeus praticar (grifo nosso) os ritos da sua ley, se não 

fechados dentro da circumulação de seus bairros, e como entre o povo eraõ 

conhecidos pellos trajes de suas naçoens, nem as riquezas de huns os livrava 

do o probio de amaldiçoados [...] os judeus alteraraõ a forma do vestido, até 

q a semelhança desimetio adifferença, e a uniformidade do traje facilitou o 

dano, q no moral, e no politico se começou a sentir. Cõ zelo do seviço de 
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Deos, e da republica acudio elRey D. Afonso, logo q começou a Reynar, a 

permissaõ taõ nociva, mãdando co rigurosas penas, [...] q nenhum judeu 

vestisse sem sinal, q o distinguisse: o destes amarelo no chapeo; o daqueles 

branco no turbante [...]  (Monarquia Lusitana, 2009, p. 243, Liv. 7).        

 

Apesar da citação, os documentos pesquisados nos revelam que os judeus 

conviviam cotidianamente com os cristãos, mesmo em meio às proibições eclesiásticas. As 

leis documentam os permanentes conflitos entre esses povos por conta das diferenças 

culturais e religiosas. Não encontramos nas leis, referências que confirmassem que D. Afonso 

IV tenha obrigado os judeus a cumprirem a imposição do IV Concílio de Latrão de 1215 - 

quanto à utilização dos emblemas - visando diferenciá-los dos cristãos. Percebemos, porém, 

que mesmo tratando os judeus com maior rigor, este monarca igualmente concedeu-lhes a 

alguns o privilégio de ocuparem cargos administrativos junto à Coroa. Observa-se que o 

tratamento dado aos judeus por D. Afonso IV justifica-se em parte por conta do período de 

crise financeira causada por vários motivos como o gasto excessivo com as guerras em que 

esteve envolvido, como a de Castela com os mouros, a Peste Negra, além da falta de mão de 

obra nos campos causada pela endemia que levou a escassez de alimentos agrícolas. 

Entendemos que esses aspectos conduziram D. Afonso IV a impor aos judeus, maior rigor no 

cumprimento das leis régias atendendo de certa forma a legislação canônica, pois necessitava 

do auxílio do papado para sanar parte da crise porque passava Portugal naquele momento. 

Mas, não podemos afirmar o acirramento qquanto aos judeus, deu-se apenas por esses 

motivos. É preciso verificar que a postura de Afonso IV, atrela-se às necessidades de seu 

tempo.  

 Benarus (s/d) esclarece que nesse reinado, no caso de D. Dinis o favor dispensado 

aos judeus, não se modificou de modo significativo em relação aos reinados anteriores e relata 

uma carta que garantia proteção aos judeus estabelecida pelo monarca e dirigida aos juízes de 

Bragança: 

 
[...] ordenando-lhes que não consentissem que alguém causasse prejuízo aos 

judeus e que, do dano causado, tornaria os juízes responsáveis, em troca desta 

verdadeira carta de alforria exige deles o pagamento de seiscentos maravides 

em vinhas, terras e casas. (Benarus, s/d, p. 96)  

 

Conforme Benarus (s/d) os cargos públicos concernentes as finanças do reino 

português, no reinado dionisino, continuaram a ser ocupados preferencialmente por judeus 

acendendo com grande ênfase o conflito entre o clero e os reis. Deste modo, podemos 

concluir que D. Dinis assim, como seu pai D. Afonso III (1248-1279), podem ser 

considerados os monarcas que dispensaram maiores favores aos judeus, estabelecidos por 
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meio de acordos que os beneficiavam, dando-lhes cargos públicos na administração de seu 

reino, favorecendo-os também, com a concessão de direitos que melhoravam sua convivência 

com os cristãos, de forma a garantir sua sobrevivência bem como a prática de sua religião em 

Portugal. 

Com D. Afonso IV a situação dos judeus se modificou, o primeiro cuidado do rei 

foi à publicação de ordens que proibiam os judeus de saírem às ruas sem portarem a referida 

insígnia, na maioria das vezes, uma estrela de seis pontas na cor amarela, costurada na roupa 

do lado direito do peito, ou no chapéu, que diferia os judeus dos cristãos, dentre outras 

medidas legislativas tomadas por esse monarca estão as relativas ao acréscimo dos impostos e 

as punições por conta das práticas usurárias dos judeus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Buscamos, ao longo dessa pesquisa, compreender os mecanismos que levaram D. 

Dinis (1279-1325) e D. Afonso IV (1325-1357) a divergirem quanto ao trato dos judeus. Para 

tanto, analisamos o contexto social, político, econômico e religioso concernente a cada 

reinado, na expectativa de averiguar quais foram os aspectos que contribuíram para que 

houvesse mudanças ou permanências nas atitudes dos monarcas em estudo.  

Conforme Gilberto Cezar de Noronha em Joaquina do Pompéu tramas de 

memórias e histórias, os registros das obras escritas apresentam um duplo papel na 

transmissão, persistência e fixação de um determinado nome ou fato, bem como das imagens 

produzidas a partir deles, fixam o acontecimento por conta de seu registro, assim, “muitas 

vezes funcionam como justificativa e ‘material’ para novas reapropriações” (Noronha, 2007, 

p. 55). Certificamos, porém, que cabe a nós historiadores, as tarefas de interpretar e analisar 

os fatos buscando esclarecer as dúvidas acerca do tema, além de apresentar respostas aos 

problemas debatidos. Visto que, quem escreve uma obra imprime nesta a sua impressão, 

temos, portanto, que interpretar as fontes documentais e analisar a bibliografia concernente ao 

tema, objetivando encontrar ou aproximar nossa pesquisa da verdade possível no tratamento 

dado ao nosso objeto de estudo. 

Essa tarefa foi um tanto complicada, pois a historiografia judaica – em sua grande 

maioria escrita por judeus–, naturalmente coloca-os na condição de um povo “marginalizado” 

e perseguido ao longo dos tempos. Este fez com que tivéssemos que interpretar e reelaborar 

nossas hipóteses para que não caíssemos nas ciladas proselitistas que o tema nos impinge. 

Assim, constatamos que esse grupo sobressaiu-se no reino português, no período 

de nosso estudo, devido à formação intelectual que adquiriu ao longo das diásporas e da 

convivência com outras culturas, além de ser constituído de grandes proprietários de bens 

móveis e imóveis, por conta da habilidade em lidar com as finanças e o comércio.  

Não foi diferente com relação a análise da historiografia portuguesa, que aponta 

D. Dinis como um monarca quase perfeito e D. Afonso IV como o rei que mais se dedicou à 

legislação portuguesa medieval. Coube-nos, portanto, desvendar os excessos e perceber que 

tanto os judeus quanto os monarcas mantinham relações de poder que convinham a ambos, 

cada qual visando objetivos próprios e da Coroa. Nesse contexto, os monarcas buscavam 

afirmar o poder e a autonomia régia, afora estruturar a economia portuguesa. Já os judeus 
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visavam conviver da melhor forma possível numa terra “estrangeira” e conquistar liberdade 

econômica e social no reino português.   

Constatamos que a entronização dos reis estudados foi marcada por momentos de 

conflito e que essas condições influenciaram o tratamento que dispensaram aos judeus: D. 

Dinis tornou-se rei num período de tumulto entre o papado e a coroa portuguesa, visto que o 

reino encontrava-se interditado por conta das divergências de seu antecessor, D. Afonso III 

(1248-1279), com o episcopado português.  

Dentre outros assuntos, o novo rei teve que ocupar-se de questões que viessem a 

liberar o reino de tal interdito (Vilar, 2001, p. 582). Ao contrário, seu filho D. Afonso IV, ao 

sucedê-lo, assumiu o reino numa situação mais confortável, pois este se encontrava próspero 

em relação às terras e à economia (Esteves, 2009, p. 23). Seu antecessor, D. Dinis, ao longo 

dos 46 anos de seu governo, havia alcançado avanços na agricultura, no comércio e na 

cultura, como a criação da Universidade de Coimbra/ Lisboa e a unificação da língua 

portuguesa no reino. Desta forma, D. Afonso IV pôde assumir as funções régias no sentido de 

consolidar o poder real em Portugal, aumentando a autonomia régia em detrimento ao poder 

espiritual nos casos concernentes às questões jurídicas, elaborando leis que garantissem ao 

monarca o exercício jurídico no reino, além de legitimar o régio poder afirmando ser ele 

advindo de Deus.   

O trato com as fontes mostrou-nos que D. Dinis foi mais maleável quanto ao 

cumprimento das leis canônicas, atribuídas aos judeus, favorecendo-os quanto à  convivência 

com os cristãos, dispensando-lhes do uso do sinal (estrela de Davi) que os diferenciava dos 

cristãos  – apesar de termos constatado esse fato somente no livro VI da Monarquia Lusitana, 

conforme citamos no primeiro capítulo –, e dispensou-os igualmente do pagamento das 

dízimas, pois esse monarca necessitava dos préstimos dos judeus nos ofícios régios, além 

deles representarem fontes de arrecadação fiscal para o seu reino.  

No caso de D. Afonso IV, como ele herdou um reino estabilizado 

economicamente, não necessitava tanto dos préstimos dos judeus, quanto seu pai. Mas, devido 

aos inúmeros problemas pelos quais passou durante o seu reinado, primeiro o conflito com 

seus irmãos bastardos, por conta da suposta preferência de D. Dinis em relação a eles, depois 

com seu genro D. Alfonso XI (1312-1350), e ainda, o envolvimento em favor de Castela na 

guerra contra os mouros em 1340, trouxe crises econômicas e por esse motivo o rei precisou 

de favores econômicos, como o recebimento das dízimas da Igreja concedidas pelo 

pontificado romano.  Nesse sentido, viu-se obrigado a tratar os judeus com maior rigor 

exigindo-lhes que cumprissem com rigor a legislação, inclusive, a utilização dos sinais de 
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distinção (estrela de Davi). Outra medida adotada por D. Afonso IV, referiu-se ao brusco 

aumento quantitativo de impostos que os judeus deveriam pagar à coroa.  

Cabia aos monarcas do medievo criar leis que não contrariassem o Direito 

canônico, pois como reis cristãos deveriam obedecer aos ensejos da fé cristã. Todavia, nem 

sempre o discurso se tornava prática. Verificamos que D. Dinis usou de grande diplomacia 

para alcançar os objetivos propostos para consolidar seu reino nas questões políticas, régias, 

econômicas e fronteiriças. Todavia, nem sempre conseguiu manter boas relações com o 

papado, o clero local, e nem com os judeus. Visto que, muitos foram os momentos em que D. 

Dinis deixou de cumprir as imposições da Igreja, sobretudo, no que tange à história dos 

judeus em seu tempo, como a dispensa do uso do sinal (estrela de Davi) que os diferenciava 

dos cristãos, imposto pelo IV Concílio de Latrão (1215) e pela desobrigação de pagar alguns 

impostos.  

Entretanto, D. Afonso IV atendeu de forma mais ciosa as ordenações canônicas, 

uma vez que seus interesses comungavam com aquilo que se promulgava a partir da 

legislação provinda dos cânones, portanto, sua obra legislativa visou atender os reclames 

eclesiásticos, principalmente relacionados aos judeus, pois esse monarca precisava manter-se 

bem diplomaticamente com o poder pontifício. 

Em suma, ressaltamos que a política dos monarcas estudados para com os judeus 

foi de conformidade com o que lhes convinham em seus reinados. Com os judeus o jogo não 

foi diferente, pois eles se fizeram necessários ao reino português, fosse pelo pagamento de 

impostos, fosse pela cultura letrada, utilizando-se destes conhecimentos para sobreviver em 

Portugal.  
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GLOSSÁRIO 

 

Arrabi-mor - o cargo de arrabi-mor foi criado para centralizar a justiça interna entre os 

judeus e a recepção dos seus impostos. Em Castela e Aragão, já existia o termo “rabino da 

corte”, tendo esses dois reinos instituído igualmente o alcaide-mor como chefe de todos os 

mulçumanos. A função de rabi-mor viria a adquirir em Portugal estabilidade sem igual nos 

reinos vizinhos. Um interlocutor constante junto ao rei se revertia em vantagens para os 

judeus, em contrapartida permitia à coroa o controle indireto sobre a vida comunitária judaica. 

(Wilke, 2009, p. 29). 

 

Alferes Moor - palavra de desinência árabe, a qual significa cavaleiro. A bandeira ou 

estandarte real ordinariamente se entregava a um cavaleiro honrado, generoso, e bem 

montado, e que facilmente a não largasse no furor da peleja, deram os Espanhóis o título de 

alferes ao oficial que a pé ou a cavalo leva o estandarte ou pendão real. Cavaleiros, 

escudeiros, proveniente de alfarãs (Viterbo, 1865, p. 355, v.1). 

 

Almoxarifes - eram oficiais da fazenda que tinham a seu cargo a cobrança de certas rendas 

(Viterbo, 1865, p. 413, vol. 1).  

 

Almotaces – eram os responsáveis por fiscalizar os pesos e medidas das balanças (Viterbo, 

1865, vol.1). 

 

Alvazis, Alvazil - palavra que para os árabes significa o ministro de estado, o conselheiro do 

príncipe, aquele que está ao seu lado, ou que dele conseguiu alguma graça, ou mercê, 

governador de uma ou mais cidades, presidente ou chefe de uma província (Viterbo, 1865, p. 

437, v. 1).  

 

 

Besteiros - Os besteiros tinham várias atribuições: soldado armado do besta, e que com ela 

peleja. Ordinariamente hervavam as setas untando-as com venenos. No tempo do reinado de 

D. João I havia muitas espécies de besteiros. Besteiros de polé usavam besta, que tinha uma 

roldana, besteiros de camara, besteiros de cavalo, besteiros de garrucha, besteiros de fraldilha, 

besteiros do mar, besteiros do monte, etc.  

 

Cavaleiro - geralmente era um médio proprietário rural ou urbano que vivia das rendas dos 

emprazamentos a peões, a clérigos, e até os membros da pequena nobreza, bem como da 

venda de cereais, vinho, azeite, frutas e gados. Exerciam funções públicas municipais, às 

vezes vinculadas ao poder central e senhorial, tinham missões diplomáticas em nome da 

coroa. 

 

Chanceller Moor - é um intermediário entre os monarcas e o povo, devia ser homem de boa 

linhagem, de bons costumes, e boa memória, ler e escrever em latim. 

 

Corregedores - aqueles que haviam de corrigir também no âmbito da justiça, como no 

“usamento” da terra. Deviam mandar nos tabeliães do lugar e exercerem o papel de juízes 

(Ordenações Afonsinas, Liv. I, tít. XXIII). 
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Corretor - Fr. Viterbo aponta sinônimos para a palavra corretor: medianeiro, comissário, 

procurador (Viterbo, 1865, p. 138, v. 2). Nesse sentido, compreendemos que o termo que 

mais se aproxima de nossa discussão, talvez seja procurador.   

 

Desembargadores - O desembargador é o título dado ao juiz, membro da Justiça régia. 

 

Forais - eram a ossatura legislativa dos concelhos e das urbes, mas não eram a única fonte do 

direito, embora o foral fosse o principal código do município (Carvalho, 1989).  

    

Homens bons - eram membros de uma comunidade aldeã das vilas, tinham certa relevância 

social por possuírem propriedades ou outros bens, e por exercerem ofícios não manuais 

(Mattoso, 2005). 

 

Infanção - é o diminutivo de infante, vem depois da posição de rico-homem e antes da de 

cavaleiro. Como segundo grau da nobreza, não recebia do rei diretamente algum benefício. A 

partir do século XIV, começa a inserir-se no grupo dos cavaleiros (Mattoso, 2005). 

 

Peões - eram em sua maioria pequenos proprietários rurais que lavravam a terra. Ou aqueles 

que viviam nas cidades ou vilas dedicavam-se ao pequeno comércio (Oliveira, 2003). 

 

Ouvidores - a estrutura jurídica portuguesa estava reunida nas mãos dos juízes, que eram 

também chamados de ouvidores do cível e ouvidores do crime. 
 

Moordomo Moor - os mordomos reais “não só governavam inteiramente na casa real, mas 

ainda se estendia a sua inspeccção fora do palácio a todo o governo da monarquia: Sola Regia 

Dignitatis specie Principibus ipsis remanente” (Viterbo, 1865, p. 421, v. 2). 

 

Porteiro da Chancelaria - eram responsáveis por selar as cartas e entregá-las ao escrivão da 

Chancelaria (Ordenações Afonsinas, Liv. I, tít. XVII). 

 

Porteiro Corregedor da Corte - deveria ser diligente e ir à casa do Corregedor todos os dias 

pela manhã, antes que ele fosse para a Rollaçom, acompanhá-lo até a Rollaçom e guardar a 

porta onde ocorresse a Rollaçom (Ordenações Afonsinas, Liv. I, tít. XIX). 

 

Porteiro da Rollaçom - deveria buscar duas mesas com bancos a cada vez que a Casa da 

Justiça chegasse a um determinado lugar, para que os Desembargadores pudessem realizar 

seus trabalhos, eram responsáveis também por guardar a porta da Rollaçom, para que ninguém 

entrasse sem o mandado do presidente (Ordenações Afonsinas, Liv. I, tít. XVIII). 

 

Procuradores - eram representantes do judiciário que tinham voz ativa perante o monarca. 

 


