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Apêndice Pliográfico 

 
 
 

 

 

Combate naval (s. XIV). Smithfield Decretals. British Library, Royal 10. E. IV, fol. 19. www.bl.uk. Domínio público. 

 

A intenção deste apêndice é ilustrar e documentar os dados e os resultados analisados. Isto 

porque consideramos que é muito importante confirmar se, durante a “crise” dos séculos XIV-

XV, a presença económica portuguesa no exterior e a presença económica do exterior em 

Portugal diminuiu, como seria de esperar no caso de um país em “profunda crise”, ou se, pelo 

contrário, aumentou. No primeiro caso - diminuição desta presença - os dados iriam dar mais 

fundamento à tese da “crise económica” dos finais da Idade Média em Portugal. Assim sendo, a 

diminuição da presença económica justificar-se-ia plena e perfeitamente, com a real decadência 

económica e demográfica. No segundo caso - aumento da presença económica - a tese da 

(profunda) “crise económica” não poderá ser sustentada.  
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Os dados apresentados neste apêndice e trabalhados ao longo do nosso texto, mostram, não 

simplesmente um aumento percentual desta presença, mas mesmo um significativo crescimento 

da mesma. Comparando a presença económica portuguesa nos períodos 1250-1350, ou seja, 

desde a conquista do Algarve até à Peste Negra e 1350-1450, ou seja, entre a Peste ou o início da 

Guerra dos Cem Anos e o fim desta Guerra, não conseguimos convencer-nos sobre a existência 

duma decadência e crise económica nos séculos XIV-XV. Concretamente, entre 1350 e 1450, 

aumenta significativamente o peso da economia portuguesa, quer no continente, quer na 

Península, no Mediterrâneo, em África e no Atlântico.  

Vamos visualizar um dos agentes mais importantes dos contactos económicos de Portugal com o 

exterior ou seja os dados relativos aos navios que possibilitaram os diversos contactos, através 

de um esboço, a que chamamos pliográfico1. 

Consideramos fundamental para o entendimento do comércio marítimo medieval, o estudo de um dos 

agentes mais importantes que o viabilizavam: os próprios navios. Isto tendo em conta que neste tempo 

um navio queria dizer navio mercantil, mesmo se falarmos de galés e que o propósito principal dos 

navios era o comércio, sendo secundária a sua utilização militar e também temporária, por vezes até 

forçada2. O tipo de navio no qual se transportavam as mercadorias veio a ter maior importância a partir 

da segunda metade do século XIV, quando o serviço de seguros marítimos se desenvolveu, 

acompanhando o aumento da insegurança nas rotas comerciais3. 

Dados importantes a ter em conta são: o nome pelo qual era conhecido o navio4, o respectivo tipo, a 

tonagem e o tempo de vida útil5; a identificação do patrão ou patrões, dos mestres e dos marinheiros 

                                                 
1 A escolha deste termo, talvez demasiado pessoal, deve-se ao facto de não termos considerado oportuno incluir os dados 
sobre os navios num apêndice prosopográfico; isto porque não se trata de pessoas (prosopoi), mas de navios (plio). 
2 Richmond, “The War at Sea”, 106-107. 
3 “in determinate occasioni, gli assicuratori tracciassero sottili distinzioni tra i vari tipi di vascelli e che tali distinzioni 
avessero un’incidenza sul premio pattuito”. Ceccarelli, “Stime senza probabilità”, 661. 
4 “From the beginning of the fourteenth century, however, almost all ships were named after saints… Back in 1248. Louis 
IX of France left for his first crusade aboard a Genoese ship called, inappropriately enough, Moneta (“money”). “the 
virtual disappearance of auguratives and the concomitant rise in saints’ names may be taken to indicate a loss of confidence 
in one’s own power and a growing need for patronage and protection. Kedar, Merchants in Crisis, 102-103. 
5 Em1384, três das dez galés do rei francês, se dizia que eram 27 anos e que necessitavam de extensa reparação. Richmond, 
“The War at Sea”, 107. 
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que nele serviam, assim como a geografia da sua actividade comercial. Todavia, sobretudo no século 

XIV, os dados sobre os navios são muito escassos. Mesmo quando se registam as taxas pagas, a 

verdade é que o nome do navio, do mestre, o porto de origem e o destino aparecem muito raramente6. 

O século XV não aumenta significativamente o conjunto de dados sobre os tipos de navios em 

circulação, nem sobre a sua morfologia7.  

A terminologia utilizada para designar os vários ou os mesmos tipos de navios era em geral 

internacional8. Gras apresenta oito diferente nomes de navios, segundo os Customs Accounts, para os 

séculos XIV-XVI: Navis, Balingera, Batella, Carvela, Craiera, Galia, Scapha, Spinacia9. Mas outros 

autores acrescentam diferentes nomes também usados: Bussa, Fluna, Gabot, Hulk, Dogger, Lodship, 

Galles, Carracka, Barge, Nef, Tarite, Boat, Ship, Cog10. 

Muitos dos patrões dos navios eram ao mesmo tempo os seus mestres 11, sendo certo que um navio 

podia pertencer a uma pessoa ou a um grupo12. Em 1390, um tabelião de Vila do Conde, proprietário 

da terça parte do navio Santa Cruz, passou uma procuração ao marinheiro Julião Domingues, para que 

este administrasse em seu nome a referida parte13.     

O Black Book of the Admirality indica o salário que um marinheiro, segundo o antigo costume, devia 

cobrar para uma viagem de Londres a Lisboa: vinte s. (hillings) de portagem que, por sua vez, 

correspondia a metade do salário para uma viagem de Londres a Bordeaux14. 

Um dos navios mais mencionados e utilizados era a barca que, segundo Themudo Barata, era também 

o tipo de navio mais usado pelos portugueses no Mediterrâneo, na primeira metade do século XV.  

                                                 
6 Gras, The Early English Customs System, 303 e ss.  
7  “Problems arise with the host of vessels described in the sources as ‘navis’, ‘nef’ or ‘ship’: we do not know if the term 
denoted a distinct type of sailing ship, or was just a catch-all. Oared ship-type names abound: galley, balinger, barge, but 
beyond quantifiable points such as crew size or numbers of oars, it is difficult to distinguish between them”. Friel, “Winds 
of Change? Ships and the Hundred Years War”, 191. 
8 Nos capitulos do Porto nas cortes de 1436 dizia-se “ouve em ella grande poderio de Naves, quando passou a Cepta, que 
forão bem setenta Naus, e barchos, afora muita outra fustalha.”  Sampaio, As póvoas marítimas, II, 123.  
9 Gras, The Early English Customs System, 115. 
10 Runyan, “Naval Power and Maritime Technology during the Hundred Years War”,  60. 
11 Childs, Anglo-Castilian trade in the later Middle Ages, 163. 
12 Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, p. 174. 
13 Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, 175. 
14 The Black Book of the Admirality with an Appendix, edited by Sir Travers Twiss, vol. I, pp. 138-139. 
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Trata-se geralmente de um navio de um só timão, com uma coberta e sem remos15. Segundo o volume 

de carga, vinha depois da nau, mas antes de outras embarcações, como as fustalhas e as pinaças16. A 

sua utilização nas viagens dos descobrimentos foi comum, antes do aparecimento da caravela. Assim, 

a expedição que realizou a passagem do Cabo Bojador, em 1434, era composta por uma barca, 

patroneada por Gil Eanes e um barinel, onde ia Afonso Gonçalves Baldaia17. Segundo Viterbo, no 

tempo de D. Afonso Henriques as naus chamavam-se barcias18. 

Um tipo rudimentar de embarcação eram as barcas de passagem, que se testemunham desde o tempo 

de D. Afonso Henriques19. Eram pequenas embarcações, que faziam as travessias de rios e ribeiras, 

ligando as duas margens20. O salário, ou o frete que se dava chamava-se navagem, ou navegajem21. 

O Barinel (balinger, ou ballinger) era uma espécie de embarcação pequena, que possuia um único 

mastro contendo uma vela quadrangular22. Podia ser movido utilizando a vela ou através de remos23 e 

foi usado sobretudo nos séculos XV e XVI. Normalmente tinha uma capacidade que não ultrapassava 

                                                 
15 Barata, Navegação, comércio e relações políticas, 154-155. 
16 Sampaio, As póvoas marítimas, II, 123.  
17 “There is no information about the ships used in the voyages preceding the passage of Bojador in 1434, but according to 
Azurara those used from 1434 to 1441 were the barcha and the barinel, both small, and three of non-specified type.” Diffie 
e Winius, Foundations of the Portuguese Empire, 1, 118; Sobre os tipos de navios veja-se Leite, Descobrimentos, I, 138-
139, 181-182, 231; Russell-Wood, A World on the Move: The Portuguese in Africa, Asia, and America, 1415-1808 (The 
John Hopkins University Press, 1998),  28; O Infante D. Henrique “mandou// armar hũa barca a capitania da qual deu a hũ 
Gilianes seu criado natural da villa de Lagos” João de Barros, Decada primeira da Asia de Ioão de Barros: dos feitos que 
os portugueses fezerão no descobrimento & conquista dos mares& terras do Oriente, Lisboa 1628, p. 9-10. 
18 “consta da Historia da Fundação do Mosteiro de S. Vicente de Fora, em Lisboa. “in 160 navibus, quas Barcias 
nominamus. E daqui se manifesta, que erão barcas grandes, ou naos pequenas este vasos de guerra, que se envaminhavão 
desde as partes do Norte à Palestina”. Viterbo, Elucidario das palavras, termos, e frases, t. I, 1798, p. 180. 
19 “Nas fontes lamecentes guardou-se lembrança das barcas Moledo e Porto de Rei, que a rainha D. Mafalda, mulher de D. 
Afonso Henriques, mandou construir”. Serrão, História de Portugal, I, 2.a ed.,  202. “E no almoxarifado de serpa a barca da 
pasagem e o pegoo e a orta que chamam do penedo e o rreguengo.” ANTT, Chancelaria de D. João I, livro I, n. 612, f. 
88v, 22.08. 1385. 
20 Marques, “A Diversificação económica”, 491. 
21 “De hum arrendamento da Camara de Mem-Corvo de 1380 consta, que o arrendatario devia ter a Navegagem do Porto 
do Pocinho. Da mesma palavra usa ElREi D. Diniz em huma carta para a mesma camera de 1289, fallando na dita barca. 
No de 1396 ElRei D. João I..., julgou, que as Barcas, e Navegajens do Douro, desde o Porto Velho até defronte do Prédo, 
pertencião ao Concelho de Mem-Corvo”. Viterbo, Elucidario das palavras, termos, e frases, II, 1799, p. 170. 
22 O barinel era maior do que a barca. Em 1434 na expedição de dobragem do Cabo Bojador, o Infante “mandou armar 
hum barinel que foi o maior nauio que ate então tinha inuiado... & em sua companhia foi Gileanes em sua barca” Barros, 
Decada primeira da Asia de Ioão de Barros, f. 10v. Balingers appeared in the mid xv sec. some, reaching 100 tons and 
even 300 or 500 tons.” Childs, Anglo-Castilian trade in the later Middle Ages,159. The barinel  resembled the cog, and is 
generally described as being a little larger than the barca. A barinel was perhaps 15-18m long and 4.6-5.5m in beam. Yossi 
Dotan, Watercarft in world coins, Eastbourne, UK, Alpha Press, 2007, p. 177. 
23 http://pt.wikipedia.org/wiki/Barinel 
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os 100 tóneis. Era uma embarcação “de pequeno calado que utilizava remos e vela latina”24. Um 

documento de 1441 incluia um pedido do House of Commons, dirigido ao Henry VI, para que 

despachasse oito navios grandes, cada um com uma capacidade de tranporte de 150 homens. Cada 

navio grande deveria ser acompanhado de uma barca, com 80 pessoas e um ballinger, com 40. 

Também se previa a presença de quatro pinaças, com 25 pessoas cada.  

As bateiras representavam um outro tipo de barcas rudimentares25. 

Entre todos os tipos de navios, a caravela tem chamado a maior atenção, sobretudo por parte dos 

autores portugueses26, por se tratar de uma invenção importante na história naútica e ser um navio 

muito provavelmente de origem portuguesa27. Normalmente a tonagem inicial era de quarenta tóneis, 

mas mais tarde chegou aos 150 ou 20028. As velas latinas tornavam possível uma navegação mais 

rápida e contra o vento. O vocábulo parece ter origem em cáravo ou cárabo, aportuguesamento do 

grego κάραβος, um barco ligeiro usado no mediterrâneo. Segundo alguns, o vocábulo é de origem 

árabe carib (embarcação de porte médio e de velas triangulares). A sua primeira utilização 

documentada na língua portuguesa data de 1255. O nome pode também ter origem num tipo de navio 

antigo, conhecido por carabus em latim”29. A caravela foi aperfeiçoada durante os séculos XV e XVI. 

Tinha inicialmente pouco mais de 20 tripulantes. Era uma embarcação rápida, de fácil manobra, capaz 

de bolinar e que, em caso de necessidade, podia ser movida a remos. Com cerca de 25 m de 

comprimento, 7 m de largura e 3 m de calado, deslocava 50-60 toneladas e cerca de 60 pessoas; tinha 

2 ou 3 mastros, convés único e popa sobrelevada. As velas latinas (triangulares) permitiam-lhe bolinar 

                                                 
24 Carita, História da Madeira, 41. 
25 “barcas e bateiras, com pessoas e animais, faziam a travessia do rio”. Pereira, Alcácer do Sal na Idade Média, 86. 
26 Uma das maiores preocupações dessa historiografia foi a de tentar perceber as origens da caravela. Barata, Navegação, 
comércio e relações politicas, 147. 
27 Henrique Lopes de Mendonça, “Estudos sobre navios portugueses nos séculos XV e XVI” in Centenário do 
descobrimento da América Memórias da Comissão Portugueza, Lisboa, 1892; Henrique Quirino Fonseca, A caravela 
portuguesa e a prioridade técnica das navegações henriquinas, Coimbra, 1934; João Brás de Oliveira, Os navios das 
descobertas, Lisboa, 2 ed., 1940; Martin Malcolm Elbl, “The Portuguese Caravel and European Shipbuilding: Phases of 
Development and Diversity”, Revista da Universidade de Coimbra, 33 (1985): 543-572; Childs, Anglo-Castilian trade in 
the later Middle Ages, 158-159. 
28 Childs, Anglo-Castilian trade in the later Middle Ages, 158-159. 
29 Hutchinson, Medieval Ships and Shipping, 44; Ignacio da Costa Quintela, “A caravela portuguesa”, Annaes da marinha 
portuguesa (1975): 18-19. 
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(navegar em ziguezague contra o vento).  Nos finais do séc. XV aparece a caravela redonda30, 

respondendo à necessidade de maior tripulação e espaço31. Traduz uma inegável invenção portuguesa, 

tendo sido vários carpinteiros portugueses solicitados para construção deste tipo de navio. A título de 

exemplo, recordemos que se construiu uma em Ecluse e duas em Bruxellas, nos anos 1438-143932.   

Carraca ou Nau33  é uma denominação genérica para os navios de grande porte, até o século XV 

usados em viagens de longo curso34. Em vários documentos a nau surge com a denominação de nave 

(do latim navis), termo utilizado quase sempre entre 1211 e 1428. Opõe-se-lhe o termo embarcação, 

aplicado a barcos de menores proporções, utilizados em percursos pequenos. Durante a época dos 

Descobrimentos, houve uma evolução dos tipos de navio utilizados. A barca, destinada à cabotagem e 

pesca, era ainda utilizada ao tempo de Gil Eanes, quando, em 1434, dobrou o Cabo Bojador, como 

ficou referido. Entre o século XIII e a primeira metade do XV, serviam essencialmente para 

transportar mercadorias que provinham dos portos da Flandres, no norte da Europa, para a Itália, no 

mar Mediterrâneo e vice-versa. 

À época de Fernando de Portugal as naus desenvolveram-se e multiplicaram-se de forma assinalável. 

O volume de carga também aumentou, alcançando as duzentas toneladas no século XV, e as 

quinhentas, no século seguinte35. 

                                                 
30 “same rig as a carrack with a foresail, square mainsail and lateen mizzen, but not the carrack's high forecastle. In this 
form it was sometimes known as caravela redonda.  Richard Woodman, The History of the Ship: A Comprehensive Story 
of Seafaring from the Earliest Times to the Present Day (London: Conway Maritime Press, 2005), 65-66. It had a foremast 
with square sails and three other masts with a lateen each, for a total of 4 masts. André W. Sleeswyk, "Carvel-planking and 
Carvel Ships in the North οf Europe", Archaeonautica, 14(1998): 224. 
31 http://pt.wikipedia.org/wiki/Caravela 
32 Paviot, La politique navale des ducs de Bourgogne, 289-290. “…if it is decided to make use of the duke’s balinger and 
to buy outright twelve carvels in Portugal, which will cost 12,000 crowns, they will be able to carry 200 to 300 men each; 
and if besides them the duke buys two naves of 600 tons, costing at least 2,500 crowns each, these would suffice for the 
passage of those going by sea. And the said carvels and naves would cost 17,000 crowns.” Vaughan, Philip the Good, 365. 
33 Carraca, “é nome que os italianos davam às naus”. Humberto Leitão, Vicente Lopes, Dicionário de linguagem de 
marinha antiga e actual (Lisboa, 1963), 109; Veja-se também: Maria Alexandra Tavares Carbonell Pico, A terminologia 
naval portuguesa anterior a 1460 (Lisboa: Sociedade de Lingua Portuguesa, 1963); “The nao, or carrack... had antecedents 
in the Italian merchant vessels of the later Middle Ages, but the Portuguese had placed their own imprint on them”. 
Russell-Wood, A World on the Move, 28. 
34 “C’était le terme générique, en Europe du nord, pour tout gros navire rond venant de la mer Méditerranée, mais, dans la 
seconde moitié du quinzième siècle, on utilisa indifféremment les mots caraque, nave ou nef.” Paviot, La politique navale 
des ducs de Bourgogne, 288. 
35 “De um artigo de exportação ordinária nesta época temos conhecimento pelo Escambo entre o Bispo e o concelho do 
Porto..., em 1331: “he em feyto dos Almudes do ssal dos Anaaos, que vam a frança, que a Eigreja quer que pague, como 
sse fossem a Vouga”. Sampaio, As póvoas marítimas, II, 118. 
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Coca36. O termo “cog” refere-se às embarcações na forma de casca de noz, que eram as embarcações 

de carga mais utilizados no Mar do Norte e no Bâltico37. A sua capacidade de carga tinha chegado, 

desde os meados do século XIII, a mais de 200 tóneis38. Em 1297 é referida uma coca entre os barcos 

dos mercadores do Norte de Espanha, que em Lisboa provocaram um motim39. Este testemunho é uma 

das primeiras referências da sua presença na Península40. Ha indicações de que os portugueses 

utilizavam também as cocas para o comércio, sobretudo com o Mar do Norte41.   

A galé era o navio comercial de longo curso. Bem armado, era um verdadeiro castelo flutuante. Em 

virtude da maior segurança que as galés ofereciam, os seguradores cobravam aos navios desarmados, 

por vezes, o dobro do preço que pediam às galés42. Uma das primeiras representações gráficas da 

morfologia e da maneira de construção das galés encontra-se num manuscrito dos meados do século 

XV, o livro de Miguel de Rodes, um marinheiro de Veneza43. Era um navio típico do Mediterrâneo, 

embora se testemunhe também no Mar do Norte.44 

                                                 
36 The larger northern cog was used in the fourteenth century, as with the ‘S Marie Cog of Castro’, which unloaded 130 
tons of cargo at Exeter in 1338, and the ‘navis vocat’ La Rodecogg of Bristol’ which sailed to Portugal in 1382. Childs, 
Anglo-Castilian trade in the later Middle Ages, 159. 
37 Rose, “Digs and Documents”, p. 68. Este tipo de navio eram os mais importantes e maiores navios da navegação na 
Europa do Norte. “during the 12th and 13th centuries there was an intense interchange of constructional features between 
Nordic ships and cogs, as well as in the 14th and 15th centuries between cogs and hulcs. This led to confusion in the 
terminology around 1400 so that one and the same ship might be called a cog in one harbour and a hulc in the next in the 
written records. Ole Crumlin-Pedersen, “To be or not to be a cog: the Bremen Cog in perspective”, The International 
Journal of Nautical Archaeology 29.2 (2000): 241; http://en.wikipedia.org/wiki/Cog_(ship) 7.6.2012 
38 “As early as 1241 a cog is recorded with a capacity of 240 tons.” Runyan, “Naval Power and Maritime Technology 
during the Hundred Years War”, 62; Ole Crumlin-Pedersen, “To be or not to be a cog: the Bremen Cog in perspective”, 
The International Journal of Nautical Archaeology 29.2 (2000): 241. 
39 http://pt.wikipedia.org/wiki/Coca_(n%C3%A1utica). Laureano Carbonell Relat, La “Coca”, nave del Medioevo, 
“Revista de Historia Naval”, IV/15 (1986), p. 49. Antonio Ortega Villoslada, “La Coca En El Intercambio Mercante 
Atlántico-Mediterráneo”, AEM 38/1 (2008): 432; DP, vol. I, pp. 21-25: “…como recresesse tençom e peleia e uolta entre o 
Conçelho da Cidade de Lixboa da hua parte e os Maestres, Mercadores, Marieyros e outras gentes que andam nas naues e 
nos Baixees e nos Aloques e nas Cocas de Ffonte Rabia, de Sam Seuaschaao, de Vermeeo, de Quitari, de Crasto, de 
Laredo, de Santamder e de Abelhes e da Crunha que ora estam no Porto da dita Cidade de Lixboa...”.  
40 La noticia más antigua que he localizado está datada en 1297, merced a un pleito promovido en Lisboa. En 1303 se 
mencionan en los archivos ingleses algunas cocas gallegas en Burdeos, pero de nuevo el texto no está redactado en la 
Corona de Castilla. Aun en la primera mitad del siglo XIV, no surge referencia alguna a buques castellanos designados con 
tal vocablo. Villoslada, “La Coca En El Intercambio Mercante Atlántico-Mediterráneo”, 432. 
41 “Até aparecem nacionais do reino proprietários de cocas.” Barata, Navegação, comércio e relações politicas, 153. 
42 Ceccarelli, “Stime senza probabilità. Assicurazione e rischio nella Firenze rinascimentale”, 660. 
43 Utilizando os dados deste manuscrito, dos meados do séc. XV, se tem reconstruido “the lines and body plan, sheer 
elevation and deck view of a galea de Fiandra”. Rose, “Digs and Documents”, 70. 
44 “Unfortunately the Mediterranean term was widely adopted in the north, obscuring the great differences between the true 
galley and the local “galleys”. Rodger, The Safeguard of the Sea, 66. 
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A Hulca era uma embarcação utilizada nas águas do Mar Norte, mas de que os portugueses também se 

serviam para o seu comércio45.   

Pinaças, eram “Embarcação de pequeno fuste, de vela e remo, não muito segura, mais ligeira46. 

Seguro maritimo. O perigo das guerras da segunda metade do sec. XIV levou ao aumento do número 

de viagens seguradas, assim como o aumento dos preços dos seguros47. Lisboa aparece na 

documentação genovesa, desde a segunda metade do séc. XIV, como destino e ponto de partida, nos 

itinerarios cobertos pelos seguros marítimos. Na década de 1370 encontramos seguros contratados em 

Génova para trajectos de Lisboa para Ecluse e também um seguro para uma viagem de ida e volta, 

Ecluse-Lisboa-Ecluse ou Middlebourg48. 

Nos percursos entre o Mediterrâneo e o Mar do Norte, as viagens de e para Lisboa tinham o preço total 

do seguro mais baixo. Assim, de Ecluse para Genova, o preço total do seguro às vezes era 80 vezes 

mais alto do que para o percurso de Ecluse para Lisboa, ou seja 8. 050 fl no primeiro caso e só 100 fl. 

no segundo49. Entre Genova e Inglaterra chega a 6.550 fl. (5200 para Southampton e 1350 para 

Londres); entre Genova e Middlebourg, 1850 fl.; As mercadorias transportadas de Sevilha a Ecluse, 

1050 fl.; de Sevilha a Londres ou Ecluse, 1300 fl.; e entre Lisboa e Ecluse as mercadorias seguradas 

custaram um total de 300fl50. Na direcção oeste-leste, dentro do Mediterrâneo, os valores eram mais 

baixos, mas mesmo neste caso eram muito elevados, se tivermos em conta a distancia do percurso. 

Assim, pelo transporte de panos de Werwicq, entre Napoles e Famagusta, 300fl.; entre Cadiz e Sicilia, 

100fl.; entre Sevilha e Chio, 250fl.; entre Cadiz e Genova, 200fl51.  

                                                 
45 Um documento de 1408 faz saber que se “rompirent sur l’ile de Gadsand..., une caraque de Genes et une hulc de 
Portugal.” CAEB, no. 554. In the fourteenth century the hulk began to develop until it was able to rival the cog as a major 
load carrier in the medieval economy. Basil Greenhill, “The Mysterious Hulc” The Mariner's Mirror 86 (2000): 3-18; 
Dollinger, The German Hansa, 142.  
46 “Dizem que de serem de pinho, lhe proviera o nome”. Viterbo, Elucidario das palavras, termos, e frases, II, p. 218. 
47 Sturler no seu estudo  do comércio genovês com o Mar do Norte encontrou o primeiro seguro em 1348  para o transporte 
de vinho de Savona a Ecluse. Sturler, Les relations commerciales, t. I, p. 143. 
48 Sturler, Les relations commerciales, I, p. 112-113; II, nos.. 505, 518. 
49 Sturler, Les relations commerciales, I, p. 114. 
50 Sturler, Les relations commerciales, I, p. 115. 
51 Sturler, Les relations commerciales, I, p. 115.  
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Navios portugueses no exterior 

Data T52 O  Nome Patrão Mestre Geografia Fonte 

1225 n Pt Cardinale   Inglaterra Bibl.53 

1226 n Pt (3-6) navios   Inglaterra Bibl.54 

1293 n Pt (navios)   Sandwich Bibl.55 

1299 n Pt  Francis 

Johannis 

 Inglaterra Bibl. 56 

1299 n Pt (navios)   Inglaterra Bibl.57 

Sec. XIV n Pt   Anthony Vidyal Inglaterra TNA 58 

1304 

1309 

n Pt  St. Ana Geraldo Pires Lourenço 

Gonçalves 

Sandwich  

Southamp  

Bibl.  59  

1304 

1309 

n Pt St. Agatha  Francisco 

Estevão 

Sandwich 

Southamp  

Bibl 60.  

 

1304 n Pt La Rose  Estevão Durães Sandwich Bibl 61. 

1308-9 n Pt (3 navios)   Inglaterra Bibl.62   

                                                 
52 Abreviaturas: T= tipo; O=Origem; n= navio; b= barca; na= nau; ba= barinel; ca= caravela; hu=hulca; Pt= Portugal; Lis= 
Lisboa; Prt= Porto; Ing= Inglaterra 
53 O navio La Cardinale, detida em 1225, na Inglaterra tinha 30 mercadores e tripulação. RLC, 1224-7, ed. T. D. Hardy, 
1844, pp. 63, 66, 69, 84, 89, 92, 116, 119. Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 29; Trata-se de 
uma embarcação de alto bordo. Em Maio de 1226 o rei deu ordem para a entrega da maior parte da carga, mas o barco, 
segundo parece, ficou em poder do monarca. No entanto comenta Barros “O nome que se dá ahi á embarcação apresada é 
La Cardinale, que na verdade não sõa a portuguez”. Barros, História da Aministração Pública, X, 222 
54 Os salvo-condutos concedidos em Junho e Novembro de 1226. CPR, 1225-32, pp. 42-3, 53. São em total 103 nomes, 
mas 25 aparecem nas duas listas. Os salvo-condutos datados de Junho, “recorded the names in four groups of 13, 10, 9 and 
10, perhaps representing four ships. The second set of safe-conducts for 61 men…, granted in November, might thus 
represent from three to six trading vessels. Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 29. 
55 Mercadores da Baiona como William de Saltu e Bernard de Grisil “complained from time to time of robberies when they 
were trading in Lisbon and had Portuguese ships arrested at Sandwich (1293) and Romney (1298 or 1299)”. CCR, 1288-
96, p. 283;  Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 30. 
56 Os salvo-conductos concedidos pela coroa inglesa em 1297 e 1299  não foram suficientes para deter os habitantes locais 
de saquear o navio de Johannis, “which was wrecked between Shoreham and Portsmouth in 1299. CPR, 1292-1301, p. 544; 
Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 30. 
57 Romney (1298 or 1299). Embora neste caso os portugueses levaram o caso perante o parlamento inglês, o pedido não foi 
satisfeito.  CPR, 1292-1310, pp. 16, 34, 69, 519; Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 30. 
58 Mercador do Porto e mestre que segundo uma queixa apresentada as autoridades inglesas quando tinha chegado com os 
seu navio em Southampton, as autoridades do porto prenderam o seu navio para o serviço do rei, deteram a equipagem e 
confiscaram os bens no valor de 200 libras. TNA, SC/8/77/3827, datado 1325-1375. 
59 Em 21 de Março de 1305, deu entrada no porto de Sandwich, com patrão Geraldo Pires, e com mestre Lourenço 
Gonçalves de Lisboa. Gras, The Early English Customs System, 354-355. Salzman, English Trade in the Middle Ages, 412 
60 Em 21 de Março de 1305, deu entrada no porto de Sandwich, com mestre (Franciscus Stephanus). Salzman, English 
Trade, 412; Gras, The Early English Customs System, 355-356. 
61 O facto de ter dado entrada no mesmo dia com dois outros navios portugueses, (Santa Ana e Santa Agata)  indica que os 
navios portugueses viajavam em comboio. Gras, The Early English Customs System, 356-359. 
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1309 n Lis    Inglaterra Bibl. 63 

1313  Lis    Flandres Bibl.64 

1317  Pt    Inglaterra  Bibl 65. 

1318 n Pt  Domingues 

João e Pero 

 Flandres Bibl.66 

1318 n Prt Jesus Cristo   Inglaterra  CPR67. 

1321 n  S. António   Inglaterra  Bibl68.  

1334 n Pt (6 navios)   Valência Bibl.69 

1338 n Pt (2navios)   Inglaterra CCR70 

1339 n Prt S. Maria   Inglaterra Bibl.71 

                                                                                                                                                                      
62 Durante o ano fiscal 1308-1309 três navios portugueses “which came in 1308-9 account for the whole of the relatively 
high import figure of that year”. Lloyd, Alien Merchants in England in the High Middle Ages, 60.    
63 Um navio de Lisboa carregado com fruta seca foi saqueada pelos locais quando foi  naufragou perto de Hove no inverno 
de 1309-1310. CPR, 1307-14, p. 252; Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 30. 
64 Em 1313 dois mercadores de Lisboa voltando de Flandres “ran aground off Romney and arranged salvage with local 
men for one-quarter of the value”. CPR, 1313-17, pp. 67, 142; Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth 
Century”, 30. 
65 Em 1317, João Domingues e Pedro Domingues, indo para Flandres com um navio carregado com vinho, ancoraram por 
causa dos ventos contrarios no porto de Patristowe na Cornualha e os habitantes levaram o vinho e as outras mercadorias 
como se o navio tivesse naufragado. A importância deste acontecimento para a documentação do comercio de vinho entre 
Portugal e Inglaterra e sublinhada por Simon, The History of the Wine Trade, I, 182-183 “it furnishes the earlies absolutely 
definite evidence of the existence of the wine trade of Portugal”. CPR 11 Ed. II., Part II., m. 37d; 13 Ed. II., m. 27. 
66 Estavam a transportar vinho para Flandres, e ancoraram perto de Padstow, mas os cabos partiram e o navio foi saqueda. 
CPR, 1317-21, pp. 169, 296, 403, 604, 609; Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 30. 
67 (navis Jehsu Christi de Portu) que segundo uma queixa de Martim Bek de 22 de Novembro de 1318  mercador de Porto 
ele com outros mercadores do Porto carregavam mercadorias do Porto para Inglaterra e o navio foi levado para a Ilha de 
Wight, a suas mercadorias foram saqueadas por John de Presford e outros. Também no Verão de 1320, ele com o seu navio 
Jesus Cristo partiu em direcção a Inglaterra. “Mas o navio nunca chegou ao destino, por se ter afundado ao largo da Ilha de 
Wight, e em 5 de Agosto de 1320 foi registado como perdido.” O seu caso e do seu navio Jesus Cristo, surge por cinco 
vezes entre 1320 e 1336, interferindo nas ocorrências das petições”. CPR, 12 Ed. II., Part. I., memb. 14d.; 14 Ed. II., Part. 
I., memb. 20d e 8d;  Simon, The History of the Wine Trade in England, I, 183; Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the 
Fourteenth Century”, 30, que data do ano 1320 este incidente; CPR Edward II, Part 1, vol. 3, p. 538, 546.; Faria e Miranda, 
“Pur bone alliance et amiste faire”, 117; O caso aberto em 5 de Agosto de 1320, “prolongou-se durante mais de uma 
década...”. CPR Edward II, part 1, vol. 3, p. 538; part 1, vol. 4, p. 380; part 2, vol. 4, p. 315; Edward III, part 1, vol. 3, p. 
298; Faria e Miranda, “Pur bone alliance et amiste faire”, 122. 
68 Segundo um documento de 8 de Março de 1321, dois mercadores portugueses Afonso Pires e Gonçalvo Pires 
queixavam-se de que enquanto carregavam mercadorias de Lisboa para Inglaterra no navio São Antonio, algumas pessoas 
de Cornualha capturaram o navio e levaram as mercadorias no valor de £400. CCR, 1318-23, p. 410; Simon, The History of 
the Wine Trade in England, I, 183; Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 31. 
69 O concelho de Lisboa tinha enviado 6 navios para buscar trigo, para aliviar a míngua de pão. No entanto em Eixata, os 
navios foram tomados por oito galés catalãs. ACA, CRD, Afonso III, caixa 22, n.o 2630, fol. ¼, (2/05/1334); resumido em 
Barata, (Organização), Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos de Arquivos de Espanha e de Itália. 
http://www.cidehus.uevora.pt/textos, doc. 3. 
70 “John Lambroun, William Vivian, Oger de Kernek and Roland Trewynarfd, who with others forcibly entered two ships 
which had come to Cornwall with cargoes of merchandise of merchants of  Portugal. CPR 1338-1340, 1338, June 3,  
71 Miranda, História do Porto, 50. 15 de Junho de 1339: O navio Santa Maria do Porto encontra-se em Inglaterra,  mas não 
se conhece o nome do mercador ou do mestre. .. Eduardo III pede a um mercador italiano- Giovanni Bussyns, da 
Lombardia- para equipar o navio do Porto com armas, servindo em Winchelseas, para protecção dos mares.  
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1349 n Fl S. Marie of 

Moretrike 

 Nicholas Petriwas  CPR72 

1352 n Lis S. Clara  Pedro de S. 

Martinho 

Inglaterra CPR73 

1352 n lis S. Cruz  Alexander Inglaterra CPR74 

1352 n Prt Espírito 

Santo 

 Salvador Ferrero Inglaterra CPR75 

1352 n Pt S. Maria  Domyngus le 

Clerk 

Inglaterra CPR76 

1352 n Lis La Seinte 

Johan 

 Gomicius de 

Lynpos 

Inglaterra CPR77 

1352 n Lis   João Ordelo Inglaterra CPR 78 

1352  Pt  S. Salveour  João Rodrigues Inglaterra CPR79 

1352 n Lis S. Vicente   Vicente Pires  Inglaterra CPR80 

1353 n Lis   Gonçalves Afonso Inglaterra CPR81 

1357  Pt    Inglaterra  Bibl82. 

1357 n Pt  Ricardus  Inglaterra  Bibl83. 

                                                 
72 CPR, 1348-1350, 30.06. 1349, p. 383. 
73 Em 25 de Julho de 1352 obteve um salvo-conduto por um ano pela coroa inglesa. CPR, 1350-1354, 25 de Julho de 1353, 
p. 311.; Serrão, História de Portugal, I,  366; Quadro Elementar, XIV, pp. 39-40. 
74 La Seinte Croice of Lysbone. CPR, 1350-1354, 1352, July 25, p. 311. 
75 Em 25 de Julho de 1352, obteve um salvo-conduto por um ano para se dirigir a Inglaterra. Salvador Ferrero, master of a 
ship called La Seinte Esprit of  Port in Portugal. CPR, 1350-1354, 25/07/1352, p. 311; Foedera, III/ 1, 1825, p. 247. 
76 Em 25 de Julho de 1352 obteve salvo-conduto do rei inglês junto com outros mercadores portugueses. CPR, 1350-1354, 
p. 311; “Domyngus Clericus, magister navis vocatae La Seint Marie de Port.” Rymer, III, parte 1, 1825, p. 247. 
77 Em 25 de Julho de 1352 obteve salvo-conduto de um ano para comerciar na Inglaterra. CPR, 1350-1354, p. 311. 
78 Mestre John Ordelo e que obteve um salvo-conduto por um ano do rei inglês em 25 de Julho de 1352, junto com outros 
navios de Portugal. Foedera, III, parte 1, 1825, p. 247.; CPR, 1350-1354, 25 de Julho de 1352, p. 311. 
79 safe-conduct… John Rodrigues, master of a ship La Seinte Salveour of Portugal. CPR, 1350-1354, 25.07. 1352, p. 311. 
80 Vicent Piers, master of a ship called La Seinte Vyscent of Lysbone. CPR, 1350-1354, 25 de Julho de 1352, p. 311 
81 Gunsalvus Alfonso, master of a ship of Lysbone. CPR, 1350-1354,  25 de Julho de 1353, p. 311. 
82 Numa carta  de 1357 do rei da Inglaterra ao D. Afonso IV, temos noticia dum navio português que havia sido atacado  e 
tomado pelos franceses, e depois tendo sido capturado por ingleses, garantindo que os bens resgatados seriam inteiramente 
restituídos, ao abrigo da convenção entre os dois países. Não se sabe se a promessa foi comprida, tendo em conta que 
segundo o direito maritimo inglês “if a ship was captured by an enemy and then recaptured before she has been taken into 
the enemy’s harbour or territorial waters, she should be restored to the owners, on payment of salvage money; but if she 
had passed definitely into the enemy’s power before recapture, then she would be good prize.” Foedera, VI, p. 14-15.; 
Faria e Miranda, “Pur bone alliance et amiste faire”, 115. CPR Edward III, vol. 11, p. 580; Salzman, English Trade, 264. 
83 Patrão de navio quanto parece pelo nome, mencionado num documento de 7 de Agosto de 1357. Parece ser o mesmo que 
aparece num documento duas decadas mais tarde, neste caso tendo obtido um perdão sobre uma disputa de dívida de 201 
com John de Munden. Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, 298-299; CPR 1374-1377, 1377, Feb. 20, p. 422 
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Portingale 

1371 b Prt S. Cristovão  Julião Pires Inglaterra Bibl.84 

1371 n Pt S. Michel  Nicolas Menea Inglaterra CPR85 

1371 n Pt S. Cruz  João Afonso Inglaterra CPR86 

1371 n Pt S. Martinho  John Mountier Inglaterra CPR87 

 1371 n Pt S. Maria D. Fernando Gonçalo Grande Falmouth CPR88 

1371 n Pt S. Thomas    Inglaterra89 CPR90 

1373 n Pt   João Durant Inglaterra CPR91 

1373 n Pt   Jorge Mengis Inglaterra CPR92 

1373 n Pt S. Maria   Guernsey CPR93 

1374 n Pt Corpo Santo  João Geraldes Southampt CCR94 

1374 n Prt S. Pedro  João Melho Iglaterra CPR95 

1374 n Pt S. Maria 

Oliver 

  Inglaterra Bibl.96 

1379 na Lis S. Marie Martim Pires  Bristol Bibl.97 

                                                 
84 Requerimento de Julião Pires, mestre da barca La Cristofre (S. Cristóvão), "do porto de Portugal", com fruta de Algarve 
que pertencia a certo mercador de Londres, e que fora arrestada no porto de Dartmouth. Shillington e  Chapman, The 
Commercial Relations of England and Portugal, 300; DP, I, p. 144. ano 1371 
85 Navio que esta incluído numa carta de privilégio a mercadores portugueses,  CPR, 1370-1374, 6.12. 1371, p. 160. 
86  “safe conduct for one year … John Alfons, master of a ship called La Seint Crois” CPR, 1370-1374, 6.12. 1371, p. 160.  
87 Navio que esta incluído numa carta de privilégio a mercadores portugueses, CPR, 1370-1374, 6.12. 1371, p. 160. 
88 Tinha sido levado pela tempestade na costa de Falmouth. CPR, 1370-1374, 6. 12. 1371, p. 160.  
89 Navio que enquanto estava carregado com mercadorias e bems do Reynold de Spelta foi destruida pela tempestade e que 
os bens que carregava tinham dado a costa de Devon e Dorset. 
90 CPR, vol. XV, 1370-1374, 4 de Março de 1371, p. 104. 
91 Mestre dum dos dois navios portugueses que se naufragaram na costa inglesa de Kent, that some evildoers took their 
goods and wares in the ships at Dengenasse and carried them away. CPR 1370-1374, 1373, Mar. 8, p. 310 
92 Mestre dum dos dois navios portugueses naufragadas na costa inglesa de Kent. CPR 1370-1374, 1373, Mar. 8, p. 310 
93 Navio de Portugal que foi capturado perto da ilha de Guernsey by men of the island of Gerneseye, and the tackling of the 
ship, also touching wines that were in the ship at the time of the taking. CPR 1370-1374, 1373, Sept. 10, p. 393. 
94 Foi presa no porto de Southampton por causa da apreensão em Portugal de Walter Cokkesden, com mercadorias John 
Polymond. O rei inglês ordena que se procede a apreensão das mercadorias que diversos mercadores portugueses tinham 
neste navio, até ao contra-valor de 200 marcos. CCR, 1374-1377, (20.02.1374), p. 8. 
95 “to let pass whether it will a ship of Oporto called la Seint Petre, whereof John May is master, which the king with the 
advice of the council has caused to be delivered to merchants of Portugal. CPR, 1370-1374, 1374, April 16, p. 430. 
Décadas mais tarde, em 1410, um navio do Porto, chamado também S. Pedro, com patrão Pedro Eanes, aparece na 
Valência, num documento que se refere ao transporte de dois judeus portugueses de Valência para Portugal. ARV, 
Protocolos, no 2607, fl. s/n; resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 90. 
(10.02.1410). Provavelmente se trata do mesmo navio.  
96 “London and Salisbury merchants took goods from Lisbon to Waterford in the Portuguese ship St Mary Oliver in 1374” 
CCR, 1374-7, p. 13; Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 41; Entre os sete navios portugueses 
que chegaram em Bristol em 1380-1 figurava a Mary Oliver. Childs, “Anglo-Portuguese Relations”, 37. 
97 Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, no. VI, p. 183. 
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1380 b Pt  João Bono  Valência Bibl.98 

1380-1 n Pt  Fernando I  Inglaterra Bibl.99  

1381 n Pt (navios)   Inglaterra CPR 100 

1382 n Pt    Inglaterra CCR 101 

1382 n Pt    Inglaterra CCR102 

1382 n Pt  Fernando I  Inglaterra CCR103  

1383 n Lis S. Maria da 

Graça 

 Nicolão Eanes Inglaterra  Bibl104. 

 

1383 n Pt S. Maria  Estevão 

Domingues 

Inglaterra  Bibl105. 

1383 n Pt    Inglaterra  Bibl106. 

1383 n Pt    Inglaterra CPR107 

1383 n Pt    Inglaterra CPR108 

1383 n Pt    Inglaterra CPR 109 

                                                 
98 Barco que levava trigo para Valência e que o seu patrão teve uma disputacom o judeu valenciano Jacon Xambell. ACA, 
Canc. Real, no 1486, fol. 168v-179 (12/09/1380); resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de 
Documentos, doc. 24. 
99 “Don Fernandus, king of Portugal might export cloth from Bristol, and Edward IV wool from London.” TNA, K. R. 
Customs, 16/10 (1380-1381); Gras, The Early English Customs System, 114 
100 CPR 1377-1381, 16.4.1381, p. 631. 
101 CCR 1381-85, 44, 12 de Março de 1382, Sandwich 'Market Privileges 1381-1385', Borough Market Privileges: The 
hinterland of medieval London, c.1400 (2006) http://www.britishhistory.ac.uk, 23.09. 2011. 
102 CCR 1381-85, 44,12.03.1382, 'Market Privileges 1381-1385', Borough Market Privileges: The hinterland of medieval 
London, c.1400 (2006). URL: britishhistory.ac.uk/ 23 September 2011. 
103 Navios de D. Fernando. “certain merchandise unloaded from a ship of the king of Portugal, which with its load of wine 
was on the way to Flanders but touched at Southampton for fear of the king's Norman enemies. CCR 1381-85, 
53,18.04.1382 'Market Privileges 1381-1385', Borough Market Privileges: The hinterland of medieval London, c.1400 
(2006). URL: http://www.british-history.ac.uk/ 23 September 2011. 
104 “Some ships made repeated voyages, as did the St. Mary Grace (master, Nicholas Yanus), which exported cloth for 
Portuguese and Italian merchants in June 1383, was back with 102 tuns of wine in October, and left once more with a large 
consignement of cloth worth £1,016 mainly for Italians in January 1384. Childs, Anglo-Castilian trade, 36. 
105 Navio no qual Estevão Domingues era mestre “and John Gunsales, merchant thereof, that when they had brought the 
said ship, laden with 3.000 coopes (copularum) of fruit, 40 tuns of bastard wine and wine of Algarves, a pipe of grain, two 
quintals of wax and other merchandise to Southampton, took her outside the port, whereby through incautious navigation 
she became a wreck and was lost. CPR 1381-1385, 1383, Jan. 30, p 256. 'Market Privileges 1381-1385', Borough Market 
Privileges: The hinterland of medieval London, c.1400 (2006).  http://www.british-history.ac.uk/ 23 September 2011. 
106 Um navio de mercadores portugeses foi capturado por um navio inglês que pertencia a William Foxton de Calais, e com 
mestre Richard Toty. Em Junho de 1383 um mandato de arresto foi dado para ele e outros oficiais e marinheiros que 
participaram na captura. Outro mandato de Julho de 1383 para deter John Alcok e John Brian. Facsimile of First Volume of 
Ms. Archives of the Worshipful Company of Grocers ano 1383, f. 58 “Richard Tony, and others who at sea near the English 
coast boarded a ship of Portugal, bound to England, asaulted them and carried off their ship and goods. CPR, 1381-1385, 8 
de Junho de 1383, p. 286; captured a ship at sea of certain merchants of Portugal laden with their goods. CPR 1381-1385, 
1383, July. 2, p 349; CPR 1381-1385, 1383, July. 18, p. 350 
107CPR, 1381-1385, 26. 111. 1383. P. 357. “… to arrest certain persons who lately captured a ship of Portugal”. 
108CPR 1381-1385, 2.07.1383, p. 349. “Richard Toty seized and captured a ship at sea of certain merchants of Portugal.” 
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1383 n Lis S. Maria  Lourenço Eanes Inglaterra  Bibl110. 

 1384 b Prt S. Maria  Nicolão 

Domingues 

Portugal ANTT111 

 

1384 na Prt Palonbeta  Salvador 

Dominguez 

 Portugal  ANTT112 

1384 b St de Muja Joham Vicente  Portugal ANTT113 

1384 ba Pt Santiago  João Eanes Portugal ANTT114 

1385 b Prt  Gil Vicente Nicolão 

Domingues 

 ANTT115 

1385 na Prt Santa Cruz  Salvador Juaez  ANT116 

1385 b Prt [da 

passagem] 

Vasco Martim 

de Mello 

 Portugal ANTT117 

1385 n Pt (3 navios)   Southmapt CPR118 

1385 n Pt S. Maria  João 

Gonçalves 

João Gonçalves Southampt CPR119 

 

                                                                                                                                                                      
109 the capture in a ship of William Foxton of calais of a ship of Portugal. CPR 1381-1385, 18.7. 1383, p. 350. 
110 Navio no qual Lourenço Eanes era mestre.. CPR, 1381-1385, 1383, March. 8, p. 260. 
111 Chancelaria de João I, I/1, n.o 391, fl. 52, p. 202. Um ano mais tarde ( 29/09/1385) ele aparece como mestre da barca de 
Gil Vicente: “carta de confirmaçam de huũs pardieiros que som na dicta cidade do porto na Ruas das congostas dada a 
njcollaao domingues mestre da barcha de gil vicente” Chancelarias Portuguesas D. João I, I/2, n.o 712, fl. 103, p. 101. 
112 “Carta per que o dicto senhor fez doaçam pera sempre a saluador dominguez meestre da nnao palonbeta e a njcollaão 
dominguez meestre da barcha sancta maria moradores no porto.” Aparece no mesmo documento com Nicolão Dominguez, 
mestre da barca Santa Maria, na ocasião da doação de umas casas a eles e seus herdeiros na rua das Congostas do Porto. 
Podemos conjeturar que se trata de dois irmãos, e que as duas embarcações eram propriedade do Salvador. Este é reforçado 
ainda mais pelo facto que Nicolão um ano depois em 29 de Setembro de 1385 aparece como mestre da barca de Gil 
Vicente, o que reduz a possibilidade que as vezes um pessoa mencionado como mestre pode ser também patrão dela. 
Chancelaria de D. João I, Vol. I, t. 1, Livro I, n. 391, 5 de Agosto de 1384, f. 52, p. 202; “Outra tal carta de confirmaçam 
de huũs pardieiros que som na dicta cidade do porto na Rua das congostas dada a njcollaao domingues [sic] meestre da 
barcha de gil vicente” Chancelaria de D. João I, Vol. 1, t. 2, Livro I, n. 712, f. 103, 29.04. 1385, p. 101. 
113 “ Carta per que o dicto senhor deu em teença a joham vicente seu uasallo a rrenda que elle ha d auer da sua barca do 
porto de muja termo de santarem etc.” Chancelaria de D. João I, Vol. I, t. 1, Livro I, n. 334,  24.09. 1384, f. 44, p. 174 
114 o dicto senhor deu de foro pera sempre a Johan eannes meestre da barcha de santiago e a sua molher.” Chancelaria de 
D. João I, Vol. I, t. 1, Livro I, n. 325,  20 de Setembro de 1384, f. 43, p. 169. 
115 29/09/1385 “doaçam pera sempre a saluador dominguez meestre da nnao palonbeta e a njcollaão dominguez meestre da 
barcha sancta maria moradores no porto.” Um ano antes (05/08/1384) ele exercia a sua actividade como mestre da barca 
Santa Maria, de  Salvador Dominguez, (seu irmão?). Chancelaria de João I, I/1, n.o 391, 5/08/1384, fl. 52, p. 202. 
116 27/04/1385 “Carta per que o dicto senhor confirmou a saluador Juaaez meestre da naao sancta cruz morador na cidade 
do porto hũa doaçam que lhe fez em seendo regedor destes regnos de hũas casas que som na dicta cidade no adro.” 
Chancelaria de D. João I, Vol. 1, t. 2, Livro I, n. 711, f. 103, 27 de Abril 1385, p. 100. 
117 Chancelaria de João I, I/2, n.o 612, fl. 88 v.o, p. 51. 
118 “petition of master of the order of St. James of Portugal…, for payment whereof three ships of Portugal laden with 
divers goods and merchandise are at his suit arrested in the port of Southampton. CPR, 1385-1389, 1385, July 20, p. 9 
119 Navio português no qual parece que João Gonçalves era patrão ou mestre e que foi assaltada no porto de Southampton 
por John Foxton the younger. CPR 1381-1385, 1385, Feb. 18, p. 586. 
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1386-

1486 

n Prt Catarina  João Martinho Southampt TNA120 

1386 n Pt    Inglaterra TNA121 

1387 n Pt    Inglaterra CCR122 

1387 n Prt Catarina   Southampt Bibl.123 

1388 co It  Bartolome de 

Pendola 

 Portugal  Bibl124. 

1390 n Pt Santa Cruz Alvaro 

Gonçalves 

 Portugal  Bibl. 125   

1391 n Pt    Inglaterra TNA126 

1391 b lis Espírito 

Santo 

Vasco Peres, 

Pedro 

Rodrigues  

 Barcelona Bibl.127  

1392 n Pt S. Maria de 

Faro 

   Bibl.128 

 

1395 b Pt  Nicolau Eanes  Barcelona Bibl.129 

1395    Afonso Gil  Barcelona Bibl.130 

                                                 
120 William Archer, merchant of Winchester. v. John Martyn, master of the Katerine de la Port, of Portugal: Undue delay at 
Oporto in voyaging to Southampton. TNA C 1/68/104; Em 27 de Janeiro de  1391 da entrada no porto de Bristol, com 
mestre João Garcia. Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, n. 7, p. 194. 
121 Richard Garner v. Servat de Bosk, owner of the barge Seinte Marie de Baione: Seizure of a ship of Portugal, freighted 
by complainant. Datado como 1386-1486. TNA C 1/75/32 
122 merchants of Portugal whose ship was wrecked near Dover to load the part of their hides, and other merchandise that 
was salved and to take it to Middelburg. 10. 01.1387. CCR 1385-89, 205-206, 23.01. 1387, CCR, 1385-89, 204. 
123 Em Junho de 1387 o mercador de Londres Richard Odiham exportou de Southampton 174.5 panos. Childs, “Anglo-
Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 40. Odiham foi City Chamberlain para a maior parte da década de 1380, 
e era um dos apoiantes do Mayor Brembre, ele também com forte interesse no comércio com Portugal. Clementine Oliver, 
Parliament and Political Pamphletering in Fourteenth-century England (York: York Medieval Press, 2010), 78. 
124 A) Em 1388 “fait assurer…, pour un montant de 250 l. gen. la coque dont le patron est Bartolomeo de Pendola, pour la 
traversee de Lisbonne a Middelbourg”. “Giovanni Spinola, fait assurer … pour un montant de 250 l. Gen, le navire dont le 
patron est Isnello Spinola, ainsi que les draps charges a son bord a l’Escluse a destination de Lisbone”. 20. 01.1388; 
Sturler, Les relations commerciales, II, no. 504; 2. 04. 1388; ibid.,, II, no. 518. 
125 Em 1390, Alvaro Gonçalves tabelião de Vila do Conde, proprietário da terça parte do navio Santa Cruz, passou uma 
procuração a Julião Domingues para que este administrasse em seu nome a referida parte. Portugal na Crise dos Séculos 
XIV e XV, 175. 
126 Datado como de 1426-1432. Fernan Lopiz, of the ship of Portugal. v. John Cotiler, Walter Huntes, and others: Seizure 
of ship and goods. TNA C /1/7/39 
127 Em 1391, os seus proprietários, ambos cidadãos de Lisboa, venderam a barca “Espirito Santo”, aos barceloneses Pedro 
Bonmancip e Pedro Cases Noves por 280 libras. Barata, Navegação, comércio e relações políticas, 152, 159; resumido em 
Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 30. (Janeiro 1391) 
128 Perroy, The Diplomatic Correspondence of Richard II, doc. 144, pp. 97-98. 
129 Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 38. (25.02. 1395). 
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1397 n Pt S. Cristovão Afonso Eanes  Maiorca Bibl.131 

1398 n Pt    Inglaterra CPR132 

1400 n It  Os Albertini James Laurence Portugal  CPR133 

1400 n In  John 

Hardewik 

João Sanches Portugal  Bibl134 

1403 b Prt S. Maria  Martim João Inglaterra  Bibl135. 

1403 n Prt Garson  Rodrigo Alves Flandres CPR136 

1403 n Lis Katerine   G. Biscaia  CPR137 

1403 n Pt (1 navio)   Inglaterra Bibl. 138 

1404 n Pt  D. João I  Inglaterra CCR139 

1404 b Lis S. Antonio Rodriguez 

Gutierres 

 Valência Bibl.140 

                                                                                                                                                                      
130 Foi fretado por Gonçalo de Évora, mercador de Lisboa e Armando Botini, mercador alemão, vizinho de Lisboa, para 
levar peixa seco e vinho para Barcelona. AHPB, Not. Bernardo Nadal, Manual, Leg. 48, fol. 28 v (5/01/1395); resumido 
em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 36. 
131 Foi roubado por Roderico Didaco de Maiorca, quando se dirigia para a Flandres. ACA, Chanc. Real, no 2265, fol. 105-
107v; resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 48. 
132 “complaint by John Browene of Moupelers and Berbard Marisinis, merchants of France, that when their vessel laden at 
Valentia bound for Flanders, was driven in by storm to Falmouth, certain lieges of the king there, in a ship of Portugal 
plundered the vessel and sold the goods. CPR, 28 de Abril 1398, p. 367. 
133 Mercadores dos “Albertini freighted a ship of theirs, of which James Laurence is master, at Lysbon to take for sale to 
Flanders the ship were seized by one Richard Spicer of Plymmouth. CPR 1399-1401, 11 de Maio 1400, p. 312. 
134 Patrão dum navio, no qual João Sanches era mestre, que por volta de1400, navegava carregada de 160 tons de oleo, cera 
e grão estimado em nove mil noblas, que pertenciam a Hardewik e outros mercadores de Bristol. Foi capturado em Cascais 
por um navio de Motrico em Biscaia. Em 3 de Julho de 1396 numa carta de quitação aparece como comprador do rei. Em 
1404 uma pessoa com este nome aparece como patrão de nau que carregou mercadorias de vários mercadores portugueses 
em Valência para levar para Portugal. Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, 46;  ANTT, Chancelaria de D. João I, 
liv. 5, fl. 28v;  Barata, Navegação, comércio e relações políticas, 171. 
135 Barge do Porto com mester Martim João. CPR, 1401-1405, 1403, April 15, p. 276. 
136 Provavalmente de Porto. Foi capturado por quatro barinéis ingleses, em 29 de Junho de 1403, vindo de Portugal com 
sal, peles de coelho e azeite para se exportar em Flandres. Os assaltantes levaram também uma grande quantia de ouro que 
pertencia ao mestre Rodrigo. No mesmo dia, um outro barinel português St. Maria do Porto, de Lourenço Sousa, servidor 
do rei de Portugal, carregado em Southampton com 42 tóneis de vinho de Gasconha, para serem levados para Londres, foi 
capturado perto de Dover. CPR 1401-1405, 1403, July 13, p. 281. 
137 Navio de Lisboa carregado por tres mercadores de Lisboa, Andre Domingues, João Inglês e Pedro foi capturado pelos 
normanos, carregada com mercadorias para serem levadas a Inglaterra. Os normanos foram depois eles proprios capturados 
perto de Falmouth por ingleses.“As naus “Catarina” e “Gabriel”, que em Novembro de 1417 transportaram fruta para a 
Flandres eram pertença do monarca português”; “Some shipmasters, such as Egidius Rotriges with the Katherine of 
Lisbon, João Andres with the Grace Dieu of Oporto, and Afonso Passe with the George of Lisbon, repeated journeys, but 
none seems to have come more than twice. CPR, 1401-1405, 1403, May 5, p. 277; DP, Supl. I. 202. Sobre as embarcações 
régias, D. Francisco S. Luis, (Cardeal Saraiva) “Memória em que se coligem algumas noticias sobre os progressos da 
Marinha Portuguesa até aos principios do século XVI” in Obras Completas, V (Lisboa, 1875), 365-379; Barata, 
Navegação, comércio e relações politicas, 155; Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 37. 
138 29 de Junho de 1403. Childs, Anglo-Castilian trade, 44. 
139 Navio cujo proprietário era o rei D. João aparece na documentação inglesa para o ano 1404. CCR, Henry IV, vol. 2. 
140 Gutierrez era de Santander, mas vizinho de Lisboa. Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 
58. (15.07. 1404). 



 20

1405 na Set S. Maria de 

Arrábida 

Aparicio 

Garcia 

  Bibl.141 

1406 b Pt S. Nicolão Velasco 

Vicente 

 Barcelona Bibl.142 

1407 b Pt S. Maria da 

Escada 

João Peres 

Doria 

João Pinel 

João Estevão 

Inglaterra  

Barcelona 

Bibl143. 

 

1407 n Prt S. Maria do 

Porto 

 João Franciscus Inglaterra CCR144 

1408 hul Pt    Bruges CAEB145 

1408 n Lis S. Katerine  Pedro Afonso G. Biscaia  Bibl146.  

                                                 
141 Um quarto deste navio, pertencia ao mercador de Setúbal Aparício Garcia. Venedeu a sua parte ao seu vizinho de 
Setúbal Gonçalo Dias por 44 libras barceloneses. Barata, Navegação, comércio e relações políticas, 152. Barata, Portugal 
e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 63. 
142 Vicente era criado de D. João I e se encontrava no Cabo de Cervera, quando o seu barco foi capturado por corsarios 
biscainos. ACA, Canc. Real, no 2250, fol. 14r/v (5/02/ 1406); resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de 
Documentos, doc. 70. 
143 João Pinel obteve salvo-conduto pelo rei inglês em 17 de Janeiro de 1407, com o fim que ele viera a Inglaterra com a 
sua “barge” La Marie de Lescale, no qual João Esteves era mestre. Quando ele com o seu navio transportava sal e outras 
mercadorias para Midelburgh, perto da Ilha de Guernsey foi capturado e levado a Shoreham, por dois balingueres de John 
Gascoygne e John Mayhewe. John Gascoygne apareceu na corte e dizia que o navio e as mercadorias eram dos dos bretões 
e não de Pinel. Pinel chegava munido duma carta de D. João I na qual se dizia que o navio de Pinel tinha sido capturado 
primeiro pelos bretões e se tinha deixado livre depois da intervenção de D. João I, e depois tinha ido a Gironda e tinha 
carregado mercadorias para leva-las a Flandres, mas no seu caminho foi capturado pelos dois balingueres ingleses.  O caso 
não tera sido facil de se resolver, mesmo com a intervenção dos dois monarcas, o que e atestado pelo numero de comissões 
de inquirir. TNA, C81/1362/36; Calendar of Signet Letters of Henry IV and Henry V (1399-1422), 1978, no. 691, p. 143; 
TNA, C 81/1363/42; Calendar of Signet Letters of Henry IV and Henry V (1399-1422), 1978, no. 692, p. 143. CPR, 1405-
1408, 1407 July 17, p. 357; Barata, Navegação, comércio e relações políticas, 159; TNA C 1/16/30A) CPR 1405-1408, 
1407, July 17, p. 357; CPR 1405-1408, 1406, Oct 1, p. 301; TNA, C 81/1363/42; resumido em Calendar of Signet Letters 
of Henry IV and Henry V (1399-1422), 1978, no. 692, p. 143; TNA, SC 8/185/9211, Santarem, 25 de Maio, sem ano, 
resumido em Calendar of Signet Letters of Henry IV and Henry V (1399-1422), 1978,  p. 143; TNA, SC 8/185/9210; CPR 
1405-8, pp. 301, 302, 350, 354, 357. Em 1408, parece que o navio fora restituído em 1408, quando aparece na Valência, 
patroneada por Doria de Lisboa, quem freta aos mercadores valencianos Gabrieli Rigolf e Petro Solsona, para ir levar 
mercadorias a Palermo e voltar com outras mercadorias para Valência. Os valencianos tinham que pagar 50 florins de ouro 
de frete, mais 20 florins de seguro. ARV, Protocolos, no 1254, fol. s/n (15/02.1408); resumido em Barata, Portugal e o 
Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 72. No entanto erm 1395 este navio parece que tinha como proprietário 
Afonso Gil de Lisboa. Barata, ibid., doc. 37. 
144 No qual John Domyngus carregava as suas mercadorias.  “ 7 February 1407. Petition from John Domyngus, merchant of 
Portugal and John Franciscus, master of the Seinte Marie of Oporto. Calendar of Signet Letters of Henry IV and Henry V 
(1399-1422), p. 143.; Provavelmente se trata do mesmo navio que em 1388, com mestre Andres Peres, descarregava em 
Southampton bens de mercadores não portugueses. Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 36. 
145 “Le jour notre Dame de la Chandeleur par la tempete et orage de mer qui lors survint se despecerent et rompirent sur 
l’ile de Gadsand, à l’entrée du port du Zwin de l’Écluse, une caraque de Génes et une hulc de Portugal.  CAEB, doc. 554. 
146 Foi carregado com sal por Geraldo Martinho de Lisboa, para leva-la para a Espanha e foi tomado por um barinel de 
Thomas Berkeley; Provavelemente se trata do mesmo navio que uma década depois foi envolvido num complicado caso 
judicial na Bretanha. Neste caso, tal como em 1408, documenta-se como navio de Lisboa.na qual Pedro Afonso “du reaume 
de Portougal” era mestre. Em Junho de 1416 os homens do vice-conde, Rohan capturaram o navio La Sainte Katherine, 
na qual era mestre Pedro Afonso, por causa dos danos que os ingleses tinham causado ao vice-conde. A carga pertencia a 
um mercador alemão que vivia em Bruges. Os bretões pretendiam que Venterherden, era inglês. Quando chegou de Bruges 
um correio que confirmava o que Venterherden dizia, o duque Jean V decide, que não havendo guerra entre Portugal e 
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1408 b Pt  Martim 

Vasques 

 Valência Bibl.147 

1408 b Pt  Jorge Esteves  Valência Bibl.148 

1408 b Pt S. Maria da 

Graça 

Ludovico 

Eanes 

 Barcelona Bibl.149 

1409 ba Pt S. Catarina  João Martins 

Camus 

Valência Bibl. 150 

1410-1 na Pt    Exeter Bibl. 151 

1410 b Lis S. Maria dos 

Mártires 

Pedro 

Gonçalves 

 Valência Bibl.152 

1411  Pt S. José João Farinha  Valência Bibl.153 

1418 na Pt D. Borgonha  João Pires Flandres  Bibl154. 

1419 ba Pt S. Lourenço  João Gonçalves 

Zarco 

Desc. Bibl.155 

1420 n Pt D. Pedro   Gasconha Bibl.156  

                                                                                                                                                                      
Bretanha, o navio se devolve ao Pedro Afonso. Mas segundo o testemunho da equipagem portuguesa Venterherden era na 
realidade inglês. CPR, 1405-1408, 24 de Março de 1408, Membrane 28d; “sujets du vicomte de Rohan, s’etaient empares 
au large du vessel Ste. Katherine, de Licebonne. Archives de Bretagne. Recueil d’actes, de chroniques et de documents 
historiques rares ou inédits, t. V, Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne de 1407 a 1419, Nantes, 1890, doc. 
1218, Junho de 1416, pp. 204-205; “nous ne avons aucune guerre o le Roy de Portegall ne o ses aliez, ne ceulx de Portegall 
avec nous, que led. Mestre et gouvernour dud. vexeau peult avoir et recouperer son vexeau. Knowlson, Jean V, duc de 
Bretagne et l’Angleterre, 97-98;  Archives de Bretagne. Recueil d’actes, de chroniques et de documents historiques rares 
ou inédits, t. V, doc. 1217, 13 de Julho 1416; CPMR 1413-1437, 20 de Março de 1416, pp. 49-50. 
147 A sua barca foi vítima da carta de marca expedido contra os portugueses em Valência. ACA, Chanc. Real, no 2288, fol. 
13/14 (12/03/1409); resumido em  Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 84. 
148 ACA, Chanc. Real, no 2288, fl. 13/14; Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 84. 
149 Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 73. (16.02.1408). 
150 Barata, Navegação, comércio e relações políticas, 159, 160-161; Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de 
Documentos, doc. 87. 
151 “at Exeter in 1410-11 when eight Portuguese ships unloaded only one tun of wine and goods worth £12 13s. 4d. 
152 O navio estava em Valência quando Gonçalves freta ao lisboeta Gonçalo Afonso, para transportara vinho de Valência 
para Lisboa, Porto, ou Bayona. ARV, Protocolos, no 1257, fl. s/n; resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo 
de Documentos, doc. 93, (21.03. 1410). 
153 Em 1411 um grupo de mercadores portugueses do Porto e de Caminha, que estavam em Valência, juntam capital para 
levar mercadorias de Valência ao Porto. ARV, Protocolos, no 1260, fl. s/n; resumido em Barata, Portugal e o 
Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 100, (18.02.1411) 
154 “D. João I fit don à Jean sans Peur, en 1412,d’«une nef armee pour servir se besoing estoit». La seule fois que le duc de 
Bourgogne semble l’avoir utilise fut pour aller chercher des hommens d’armes en Écosse en 1418; le capitaine en était 
alors João Pires. Jacques Paviot et Éric Rieth, “ Un compte de construction de caravelles portugaises à Bruxelles en 1438-
1439”, O Arqueólogo Português, IV série, 6/7 (1988-1989), pp. 307-331; Paviot, Portugal et Bourgogne au XVe siècle, 67. 
155 “The time of this voyage strongly suggests that Zarco’s  vessel was a barinel. Dotan, Watercarft in world coins, 177. 
156 Provavelmente o navio de que fala o infante D. Pedro pertencia a ele. Passaporte dada por D. Pedro a Ferrandum Bories, 
“scutiferum et clientulum meum, cum rebus et mercimoniis meis... mercimonia predicta, simul et navem ipsam, recomissus 
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1422 hu Pt   Estevão Eanes Flandres Bibl.157 

1423 n Pt   Alvaro Rodrigo Bruges CAEB158 

1425 n Pt  Estevão 

d’Évora 

 Barcelona Bibl.159 

1426 n Lis Santa 

Trindade 

Rodrigo 

Afonso 

 Savona Bibl.160 

1427 n Pt    Southampt LPBS161 

1427 n Pt   João da Guarda Southampt LPBS162 

1427 n Pt Le Salvateur   Southampt LPBS163 

1427 n Pt Conde de 

Portugal 

  Southampt LPBS164 

1428 n Pt (1 navio)   Inglaterra Bibl.165 

1428 n Lis S. Maria 

Portaferro 

Afonso Rico  Inglaterra Bibl.166 

1428 n Pt Trindade Coroa Rodrigo Afonso Bruges  Bibl167. 

                                                                                                                                                                      
habere...” Archives Municipales de Bordeaux. Registres de la Jurade. Délibérations de 1414 a 1416 et de 1420 a 1422, IV, 
1883, p. 474-475, 6 de Dezembro de 1420. 
157 Mestre dum “hulke” de Portugal que foi detido em Flandres porque na costa de Flandres, encontrou-se com um navio de 
Flandres com mestre Gauthier Roodbeen de Ecluse que vinha de Castela, “et soubz umbre de la guerre que dit estre entre 
les Royaulmes Despaigne et de Portingal, le fist estricquier sa treef par forche de trait et dassault, lui imposant pour ce quil 
vient de Castile quil avoit chargie vins appertenans aux ennemis dudit Royaulme de Portingal. CAEB, no. 655, p. 546. 
158 (Alvere de Rigo) Mestre dum navio  português que em 1423 foi fretado em Bruges por Gilles Honin, Johan van Heden, 
Pierre van Campen e outros, para levar mercadorias para Pisa o navio foi capturado no mar supostamente pelos subditos de 
Florença. Cartul. Groenenbouc A fol. 160, n. 3, 7 de Dezembro de 1425 ; CAEB, no. 681, p. 559. 
159 Aparece na domentação barcelonesa em relação ao transporte de armas de Barcelona para Lisboa e ceuta. ACA, RP- 
Batllia Geeneral, H-27, fl. 118; resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 120, 
(04.07.1425). 
160 Foi fretado ao Bertoleto de Crognono, da Gasconha, para uma viagem de ida e volta de Génova a Valência e Ibiza. 
ASG, Arc. Notarile. Not. Branca di Bagnara, fl. LXXXII;resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de 
Documentos, doc. 124, (05.11.1426) 
161 Entre j seignur de Portingal The Port Books of Southampton. 1427-1430, p. 90. 
162 Entre a Calschesord j neif de Portingal, Mestre John de Gard. LPBS 1427-30, p. 91. 
163 Entre a Calscheshord le Salvatour de Portingal, Mestre John Alfons, ankerage iiij d. 470. LPBS 1427-1430, p. 88. 
164 Provavelmente se trata do Infante D. Pedro. Entre le conte de Portingal. LPBS 1427-30, p. 89. 
165 Antonio Ferandez da Andalusia. Junto com o seu irmão em 1428 descarregaram dum navio português 82 tóneis de 
vinho em Southampton e 90 tóneis de vinho em Sandwhich; Antonio depois foi até Londres para comprar panos para 
carrega-los no navio português. Childs, Anglo-Castilian trade in the later Middle Ages, 226. 
166 Afonso Rico trasportava mercadorias dele e foi capturado no mar por dois balingueres ingleses: O navio de Rico foi 
deixado para se naufragar pelos assaltantes, com o fim de levar as mercadorias como se as tivessem salvadas do mar.  
Petição de Afonso Rico mercador de Portugal ao Chancellor: TNA, SC 8/305/15250, 1428; CPR, 1422-1429, p. 548; 
Geouge, “Anglo-Portuguese Trade during the Reign of João I of Portugal”, 130. 
167 Carta de Rafael Fogaça, de Bruges endereçada a Afonso Eanes, residente em Itália, a dizer-lhe, haver ali chegado a nau 
régia Trindade com vinhos do rei. On 5 November 1426, Rodrigo Afonso, de Lisboa e mestre da Santa Trindade em 
Savona, fretou o navio ao baionês, Bertoleto de Crognomo, para uma viagem de Valencia a Genoa. MH, vol. III, p. 215-
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1429 n Pt (1 navio)   Inglaterra Bibl.168 

1431 n   João Peris169  Inglaterra Bibl.170 

1432 na Pt  Alvaro 

Vasques 

 Valência Bibl.171 

1433 n Lis Trinite Diogo 

Rodrigues+ 

Diogo Rodrigues Inglaterra TNA172 

1433  ca Pt  João Afonso  Inglaterra Bibl.173 174 

1433 na Pt A Piliteira   Afonso 

Dominguez 

 Bruges 

Valência 

Bibl.175 

1433 ba Lis  João Eanes  Valência Bibl.176 

1433 na Pt  Alvaro 

Estevão 

 Valência Bibl.177 

1434 b Pt S. Cristóvão Pero Vicente  Valência Bibl. 178 

                                                                                                                                                                      
216, doc. nº 104, 11 de Junho de 1428; ASG, Arc. Notarile, Not. Branca di Bagnara, fol. 82, Jacques Heers, ‘‘L’Expansion 
maritime portugaise à la fin du Moyen Age: la Mediterranée’’, Revista da Faculdade de Letras, 22, (1956): 16–17.  
168 Em 1429 Antonio Ferandez “exported more cloth worth £311 6s 8d from Southampton on another Portuguese ship. 
Further safe-conducts were given to him and his son Juan with three carpet-workers in 1429 and 1430, and again he was 
permitted to use Portuguese ships.” Childs, Anglo-Castilian trade in the later Middle Ages, 226. 
169 “are two masters named John Peres. Both were in London in December 1431; one of them was back in February 1432; 
at Southampton in April 1433; in London on 2 September 1433. This last was probably the same ship left Southampton on 
12 September. The ship was back at Southampton on 20 december 1433. PRO, E122/77/1, 203/1, 141/21,22. 
170 João Peris’s vessel brought 206 tuns of wine and oil in 1431. PRO. E122/77/1; Childs, “Anglo-Portuguese Trade in the 
Fifteenth Century,” 204. 
171 Vasques obteve um salvo-conduto para com o seu navio levar trigo para Valência. ARV, Bailia, no 1147,  fl. 416 r/v;  
resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 132. (25.08.1432). Em 1434 estava de volta 
para Valência transportando mercadorias entre Lisboa e Valência, por conta do florentino Paulo Mercader. Barata, ibid., 
doc. 154. (24.12.1434) 
172 Diego Rodorigus, master and owner of part of the Trinite, of Lisbon. 1433-1443, ou 1467-1472 TNA  C 1/45/140 
173 João Afonso’s carrack entered Southampton in February 1433 to unload Portuguese goods; it left within four days 
having loaded 144 cloths, and was back in September with Flemish goods. PRO, E122/141/21, 22. Afonso was making two  
round trips a year, taking in Southampton and Flanders. Em 1438 o seu navio carregava 160 toneladas de carga. PRO, 
E122/141/22, 23. Childs, “Anglo-Portuguese Trade in the Fifteenth Century”, 203; Em 1439 da entrada em Southampton: 
“De nave unde Johannes Alffons est magister”. LPBS 1439-40, Liber Communis, f. 9v, p. 16, 9 de Dezembro de 1439; Em 
1445, regista a chegada no porto de Génova do João Afonso com o seu navio, numa viagem que tinha começado na 
Inglaterra, passando por Flandres, Lisboa e Cadiz. ASG, Banco do S. Giorgio, Caratorum Veterum, no 1552, fl. 105v; 
resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 186.  
174 “De nave unde Johannes Alffons est magister”. LPBS 1439-40, Liber Communis, f. 9v, p. 16, 9 de Dezembro de 1439. 
175 Nau de Afonso Dominguez, de Vila Real, e parceiros, dos quais parece que era feitor em Bruges Rui Machado. Freire, 
“A Feitoria de Flandres”, 351. Em  1433 aparece em Valência com o nome “Playtera”, patroneado por Afonso Fernandes 
do Porto. Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 136. 
176 Trata-se dum “balener” armado, com o qual o seu patrão lisboeta tinha atacado uma coca de Valência, frente ao cap de 
Pals. ARV, Bailia, no 1147, fl. 467v; resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 133. 
(29.01. 1433) 
177 Nau de Viana. Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 135. (15. 02. 1433) 
178 Em 1434 a barca “Sao Cristóvão”, patroneada pelo cavaleiro português Pero Vicente passou por Valência. Barata, 
Navegação, comércio e relações politicas, 154; ARV, Bailia, no 1147, fl. 669 r/v; resumido em Barata, Portugal e o 
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1434 n Pt    Valência Bibl.179 

1435 na Lis Graciosa Casa Real  Inglaterra Bibl. 180 

1435 n  Marie de 

Carmo 

 

 

João de Lisboa Southampt LPBS181 

1436 n Pt   João Lopes Southampt LPBS182 

1436 n Pt   Gonçalo Estevão Southampt LPBS183 

1436 n Pt   Afonso Vasques Southampt LPBS184 

1437 car Pt  D. Henrique Gomes Estevez Ceuta, Tanger MH185 

1437 na Pt  Pedro de 

Meneses 

Pedro Afonso Portugal MH186 

1437 na Pt  Fernão Peres 

Andrade 

Alvaro Fiel Portugal MH187 

1439 n Pt   Afonso Fernandes Southampt LPBS 188 

1439 n Pt   Afonso Gonçalves Southampt LPBS189 

1439 n Pt   Martim Afonso   Southampt Bibl.190 

1439 n Pt   Afonso Rodrigues Southampt LPBS191 

                                                                                                                                                                      
Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 149, e 166 (17.10. 1441). Em 1441, transportou com o seu navio armas de 
Barcelona para Lisboa. Barata, ibid., doc. 168. (26. 10. 1441). 
179 O patrão deste navio português tinha andado em corso contra os mouros junto com o valenciano Bernat Font. ARV, 
Bailia, no 193, fl. 210; resumido por Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 142. (14.07. 1434) 
180 Navio cujo proprietário era o rei D. Duarte. “proprietário único da nau «Graciosa», mas detinha apenas duas terças 
partes do carregamento da sal exportado nela para Inglaterra.” Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, p. 175. 
181 Em Novembro de 1435 entrou no porto de Southampton onde pagou o direito de ancoragem no valor de 4d. The Local 
Port Book of Southampton for 1435-36, Edited with an Introduction by Brian Foster (Southampton: At the University, 
1963), ff. 3, 5, pp. 8-9; 14-15. O mesmo encontrava-se ainda no porto em Fevereiro de 1436, (ibid., f.13, p. 30). 
182 Em Agosto de 1436 da entrada no porto de Southamptom “i neif de Portingal, mestre John Lopis”. LPBS 1435-36, f. 20, 
p. 46. Este navio regista a sua saida neste mês. (ibid., f. 27, p. 62). 
183 Em Maio de 1436 da entrada em Southampton “donk est mestre Gonsal Stephen”. LPBS 1435-36, f. 27, p. 60. 
184 Em Agosto de 1436 da entrada no porto de Southamptom “i neif de Portingal, mestre Alfons Vaskes”. LPBS 1435-36, f. 
27, p. 62. Também Afonso Gonçalves, marinheiro, saca 2 panos. 
185 ANTT, Chanc. D. Affonso V, liv. 19, f. 7v; 2.05.1438; MH, vol. VI, (1437-1439), doc. 78, pp. 232-233. 
186 Alvará de D. Duarte, a Pedro Afonso, de 70 anos, “meestre que foi da carraca do conde de Vila Real”, (D. Pedro de 
Meneses, 1.o conde de Vila Real); que tinha servido como patrão, na tomada de Ceuta, assim “como quando se foy a 
condessa dArandel e a duquessa de Borgonha”. ANTT, Chanc. D. Afonso V, liv. 19, f. 34; 18.07.1437, MH, VI, doc. 45.  
187 22.08.1437, MH, vol. VI, (1437-1439), doc. 46, p. 90. 
188 “nave unde Alfons Farnandus est magister, intrante. LPBS, 1439-40, Liber Communis, f. 9v, p. 16, registado no Port 
Book como entando em 9 de Dezembro de 1439, mas realmente tera entrado em 16 de Dezembro. 
189 “nave unde Alfons Gownsalvus est magister, intrante”. LPBS, 1439-40, L. Communis, f. 9v, p. 16, 9.12. 1439. 
190 “De nave unde Martinus Fonse est magister, intrante”- Ankr. 4d. r. LPBS 1439-40, Liber Communis, f. 9v, p. 16, 9 de 
Dezembro de 1439. Um documento relacionado a ele parece ser indicado por Maria de Lurdes Rosa, “Catálogo de 
testamentos e tombos (1296-1521) da Provedoria das Capelas de Lisboa”, Se, Testamento, 1446, 20 fl. 36, p. 548.  
191 “De nave unde Fonsus Redorigus est magister, intrante”. LPBS, 1439-40, Liber Communis, f. 9v, p. 16, 9.12. 1439. 
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1439 na Prt  Aires Gomes João de Figueiro Portugal MH192 

1439 n Pt   Alvaro Vasques Southampt LPBS193 

1439 na Prt  O Conde Afonso Nicolau 

Esteves 

Portugal MH194 

1439 n Pt   João de Bayes   Southampt LPBS195 

1439196 n Prt  Vasco 

Gonçalvez 

Afonso Eanes Bruges Bibl.197 

 

1439 na Pt  D. Henrique Diogo Pinheiro Portugal MH198 

1439 n Pt   João Eanes Inglaterra  Bibl199. 

1439 n Pt   João Fortado Southampt LPBS200 

1439 n Pt   Lucio Eanes Southampt LPBS201 

1439 na Prt  Martim 

Vasques 

João Gonçalves Portugal MH202 

1439 n Pt   João Gonçalves  Southampt LPBS203 

1439 n Pt   Vasco Afonso Southampt LPBS204 

1440 n Pt  Vasco  Flandres  Bibl205 

                                                 
192 Mestre da nau de Aires Gomes, do Porto. MH, vol. VI, doc. 145, p. 322. 
193 “De nave unde Alvero Vascus est magister, pro intrante”. LPBS, 1439-40, Liber Communis, f. 9v, p. 16, 9/12/ 1439. 
194 11.06.1439, MH, vol. VI, doc. 145, p. 327. 
195 “De nave unde Johannes de Bayes est magister,”LPBS 1439-40, Liber Communis, f. 9v, p. 15, 9.12. 1439. 
196 11.06.1439, MH, vol. VI, (1437-1439), doc. 145, p. 327.  
197 Freire, “A Feitoria de Flandres”, 351. Na mesma fonte aparece a nau “do irmão de Luis Gonçalvez, a qual talvez fosse a 
precedente, e neste caso seria este Luis Gonçalvez o Malafaia, védor da fazenda. 
198 Nau do Infante onde Pinheiro, habitante  de Lisboa, era “mestre da sua naao”ANTT, Chanc. D. Affonso V, liv. 19, f. 
17v; 2.06.1439, DP, I, p. 401; MH, vol. VI, (1437-1439), doc. 141, pp. 321-322. 
199 “De nave unde Johannes Janys est magister. Provavelemente se trata do mesmo mestre “Skipper” português, que em 9 
de Março 1433 transportava no seu navio por conta de Robert Sturmy, juntamente com Stephan Titmersshe e John 
Nanskilly 1 pipe e 1 small barrel of grain no valor de £20 e 2 pipes de oleo no valor de £2, via Londres.  LPBS 1439-40, L. 
Communis, f. 9v. 9/12/ 1439. CPR 1452-61, p. 254. Jenks, Robert Sturmy’s Commercial Expedition, 2. 
200 “De nave de Lusshebon unde Johannes Fortado est magister. LPBS,1439-40, L. Communis, Draft Folios, f. 6r, p. 109. 
201 “De nave unde Luce Janys est magister, intrante pro ”. LPBS 1439-40, Liber Communis, f. 9v, p. 15, 9/12/1439. 
202 11.06.1439, MH, vol. VI, (1437-1439), doc. 145, p. 327. 
203 “De nave unde Johannes Gownsalvus est magister, intrante, pro Ankr. 4d. r. LPBS 1439-40, Liber Communis, f. 9v, p. 
15, 9/12/1439. Veja-se também os draft folios do mesmo document onde se ve que este navio entrou e descarregou em 16 
de Dezembro, embora foi registado como entrada em 9 de Dezembro. (ibid., f. Iv, p. 104; IVv, p. 107.) 
204 “Vascus Fonse est magister, intrante”- Ankr. 4d.. LPBS 1439-40, Liber Communis, f. 9v, p. 15, 9 de Dezembro de 1439. 
205 Em Novembro de 1440, John Radcliffe testemunhava Vasque Rodoricus de Portugal “came from Flanders in his own 
ship with certain goods and merchandise… the said ship was brought to Dartmouth, and was there arrested... Ele recebeu 
300 marcos de recommpensa. Este era muito mais frequente pela coroa inglesa do que pela francesa, mas o seu serviço 
forçado era pago pela coroa inglesa. Em 1416 35 navios foram detidos e forçados a ir na expedição do cerco de Harfleur; 
Algum autor pensa que era muito prejudicativa ao comércio. PRO, E. 28/67, no. 17;  M. G. A. Vale, English Gascony 
1399-1453. A Study of War, Government and Politics during the later Stages of the Hundred Years’ War, Oxord University 
Press, 1970, p. 17; PRO, E. 28/67, no. 16; Vale, English Gascony 1399-1453, p. 17. O autor afirma que “His experience 
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Rodrigues 

1440 n Pt A Toneira João Sobrino  Barcelona Bibl.206 

1441 n Pt S.João Rodrigo Eanes  Inglaterra TNA 207 

1441 n Pt  Afonso Eanes  Barcelona Bibl.208 

1441 n Pt  Vasco 

Gonçalves 

 Barcelona Bibl.209 

1441 n Pt (2 navios)   Ceuta Bibl.210 

1441 ba Pt  Aires Gomez 

da Silva   

 Bruges Bibl.211 

1442 Bari

n 

Pt  D. Afonso, 

Conde 

  Bibl.212 

1442 na Pt  Fernando de 

Noronha 

 Bruges Bibl.213 

1443 Ca Fa St. António João Velho  G. Biscaia  Bibl214.  

                                                                                                                                                                      
typified that of many who had had their ships requisitioned for service as transports.”; Richmond, “The War at Sea”, 104; 
Susan Rose, “The Port of Southampton in the Fifteenth Century”, p. 180; “did as much as the depredations of enemies to 
discourage maritime enterprise”. Armitage-Smith, John of Gaunt, 97. 
206 Neste navio algums mercadores barceloneses transportram armas de Barcelona para Lisboa. ACA, RP- Batllia General, 
H-33, fl. s/n; resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 159. (04. 05. 1440); Esta 
documentada também em Bruges. Freire, “A Feitoria de Flandres”, IV, 351. 
207 TNA C 1/12/77 Rodrigianus, late owner of the barge St. John, of Counde, Thomas Afonce, and other merchants of 
Portugal. v. Richard Clyvedon: Seizure of the said ship and goods at sea (1441): Worcester. C. dates: 1433 
208 Transportou armas de Barcelona para Lisboa. ACA, RP-Batllia General, H-33, s/n; resumido em Barata, Portugal e o 
Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 162. (20. 01. 1441). Em 1444, estava de novo em Barcelona, transportando 
mercadorias do Pedro Eanes. Barata, ibid., doc. 185. (25. 05. 1444) 
209 Guillelmus Valltalada, mercador de Barcelona transportou 80 “ballestes d’aço”  para Lisboa. ACA, RP-Batllia General, 
H-33, s/n; resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 164. (24. 07. 1441) 
210 Dois navios portugueses de Ceuta atacaram perto de Gibraltar uma galeota valencianaa que ia em corso contra os 
mouros. ARV, Bailia, no 1149, fl. 103v/104 ; resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, 
doc. 165. (01. 08. 1441). 
211 Barinel de Aires Gomez da Silva, senhor de Lagos e Rejedor da justiça da Casa do Civel de Lisboa (1441), que foi 
companheiro do Infante D. Pedro na Alfarrobeira e morreu em 1454.  Freire, “A Feitoria de Flandres”, 351. 
212 Barinel do Duque de Bragança, D. Afonso, em 1442. Freire, “A Feitoria de Flandres”, IV, 351. 
213 D. Fernando de Noronha. Trata-se do 2o Conde de Vila Real (1434-1445) e  Capitão de Ceuta a quem pertencia uma nau 
das 14 embarcações portuguesas em Bruges nos anos Braancamp Freire, “A Feitoria de Flandres”, IV, 351. 
214 Caravela de Lagos, (Nau de Faro, St. António de Faro) A petição de Henry May patrão do navio Trinity de Bristol da 
um panorama das vicissitudes que os navios ingleses podiam encontrar em águas distantes; Os portugueses representados 
por João Veilho foram ordenados de pagar Henry May uma indemnização, mas aparentemente aproveitaram as 
circumstâncias e partiram para Portugal logo sem pagar nada. A nau de João Velho chamada a nau de Faro foi tomada por 
Hankyn Loo de Zelândia. Em 1442, Hankyn Seelander e outros três mestres foram investidos pela coroa inglesa como  
“privateers” para patrulhar a costa da Cornualha.Henry May de Bristol patrão de Trinity foi a socorrer o navio português. 
Mas aparentemente, o zelandês tera continuado a perseguir os portugueses e recapturou a nau de Faro nas costas de 
Bretanha e levou o navio no porto Fowey na Cornualha onde Hankyn Loo vendeu as mercadorias. Desta maneira segundo 
o testemunho de João Velho e Afonso Gil de Guimarães,  Henry May de Bristol e Richard May de Londres, não tinham 
culpa nenhuma. De modo semelhante testemunham os próprios ingleses. No entanto os sócios de João Velho que se 
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1443 ca Fl  D. de 

Borgonha 

Brás Eanes Bruges 

Constantinopla 

Bibl. 215 

 

1443 na Fl  Casa ducal de 

Borgonha 

Martim Afonso de 

Oliveira 

Bruges 

Constantinopla 

Bibl. 216 

 

1446 n Lis “Le Goost” Gomes João 

Gil João 

Gonçalo Estevão Londres CPMR217 

1451 Ca Pt    Portugal Bibl.218 

1454 n Pt (2 navios)   Maiorca Bibl.219 

1454 na Pt    Valência Bibl. 220 

1455 ca Pt  Infante D. 

Henrique 

Antonio Uso di 

Mare 

Atl. Sul Bibl.221 

1455-6 ca Pt  Cadamosto  Atl. Sul Bibl.222  

1455 ca Pt  Infante D. 

Henrique 

Vicente Dias Atl. Sul Bibl.223 

                                                                                                                                                                      
encontravam em Portugal tinham aberto um caso contra Richard May que estava em Portugal. Como consequência Richard 
foi detido em Lisboa, e Henry May pede pede ao rei que intercede para a sua libertação. A documentação no entanto indica 
que o navio de Faro chamava-se St. António e que era propriedade de Fernando Seixas, e na qual João Velho, Gonsalvo Gil 
Vasques e Afonso Gil tinham fretado o navio para exportar frutas. May-June, 1443. TNA C/1/9/488-491; TNA, Early 
Chancery Proceedings, 9/491. 
215 Uma das caravelas construídas por mestres portugueses em Bruges e capitaneada por Martim Afonso de Olivera 
participou na tentativa de cruzada do Duque de Borgonha contra os turcos. A pequena frota borgonhesa que incluia esta 
caravela assim como uma nau e um barinel fez escala em Lisboa em Junho e a Ceuta em 6 de Julho. Em Outubro de 1443, 
Oliveira era capitão da nau e da caravela. Em abril de 1445, capitão da caravela era Brás Eanes, que depois de transportar 
os borgonheses à Trébizonde se dedica a pirataria. Paviot, Portugal et Bourgogne au XVe siècle, 72. 
216 Um dos navios construídas por mestres portugueses em Bruges e que capitaneada por Martim Afonso de Olivera 
participou na tentativa de cruzada do Duque de Borgonha contra os turcos. Em Outubro de 1443, Oliveira era capitão da 
nau e da caravela. Ambas deviam fazer parte da frota papal enviado ao socorro de Constantinopla, ma se demoraram no 
caminho chegando na Constantinopla algumas semanas mais tarde. A nau e o capitão ficam em Constantinople até 1449. 
Um ano mais tarde chegou a Genova onde foi demolida em 1450. Paviot, Portugal et Bourgogne au XVe siècle, 72. 
217 Navio de Lisboa do qual os irmãos Gomes João e Gil João eram proprietarios, e Gonçalo Estevão mestre. Segundo um 
documento de 1446 os ingleses Robert Davy e Richard Grayell concordaram pagar as taxas portuarias e os salarios dos 
marinheiros deste navio, e o mestre Gonçalo Estevão tinha prometido de devolver o dinheiro que os dois ingleses tinham 
creditado. CPMR 1437-1457, roll A 72, membr. 8, 7 de Fevereiro 1446, pp. 90-91. 
218 Em 1451 uma caravela portuguesa foi naufragado em Cachopos, no Tejo. Castro, Pepper Wreck. A Portuguese 
Indiaman at the Mouth of the Tagus River, 98 
219 Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 193. (30.04. 1454) 
220 Uma nau portuguesa atacaou dois navios galegos e biscainos que se dirigiam a Alicante. ARV, Bailia, no 1152, fl. 863; 
resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 191. (14. 04. 1454). 
221 Cortesão, “Subsídios para a história do descobrimento da Guiné e de Cabo Verde”,  I, 30.  
222 “Na sua primeira viagem, Cadamosto foi numa caravela do Infante de que era patrão Vicente Dias, partindo do Cabo de 
S. Vicente em 22 de Março de 1455... Daí seguiu para o Cabo Verde onde encontrou duas caravelas do Infante, numa das 
quais ia Uso di Mare  e na outra escudeiros do Infante”. Cortesão, “Subsídios para a história do descobrimento da Guiné e 
de Cabo Verde”, Esparsos, I, 30.  
223 Cortesão, “Subsídios para a história do descobrimento da Guiné e de Cabo Verde”, I, 30.  
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1455 ca Pt  D. Henrique  Atl. Sul Bibl224 

1456 ca Pt  D. Henrique  Atl. Sul Bibl.225 

1456 Ca Pt  Luís de Faria  Portugal Bibl.226 

1456 ca Pt  Infante D. 

Henrique 

Antonio Uso di 

Mare 

Atl. Sul Bibl. 227 

1460 ca Pt   Gonçalo Ferreira Atl. Sul Bibl.228 

1460 ca Pt   Antonio de Nolli Atl. Sul Bibl.229 

1460 ca Pt   Diogo Gomez Atl. Sul Bibl.230 

                                                 
224 Cortesão, “Subsídios para a história do descobrimento da Guiné e de Cabo Verde”, I, 30. 
225 Cortesão, “Subsídios para a história do descobrimento da Guiné e de Cabo Verde”, I, 30. 
226 Em 1456 a caravela de Luís de Faria foi naufragado em Cachopos, no Tejo. Castro, Pepper Wreck. A Portuguese 
Indiaman at the Mouth of the Tagus River, 98 
227 Cortesão, “Subsídios para a história do descobrimento da Guiné e de Cabo Verde”, I, 30. 
228 Cortesão, “Subsídios para a história do descobrimento da Guiné e de Cabo Verde”, I, 29. 
229 Armando Cortesão, “Subsídios para a história do descobrimento da Guiné e de Cabo Verde”, in Esparsos, volume I, 
Universidade de Coimbra, 1975, p. 29. Era genovês, que em 1460 participava nas viagens portuguesas de descobrimento 
com uma caravela junto com outras duas caravelas, de Diogo Gomes e de Gonçalo Ferreira. 
230 Cortesão, “Subsídios para a história do descobrimento da Guiné e de Cabo Verde”, I, 29. 
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 Navios estrangeiros em Portugal 

Cronologia T O Nome Patrão Mestre Geografia Fonte 

1295 n Gas S. Marie   Portugal Bibl. 231 

1311 n Ing  Casa Real Peter Barde Portugal Bibl.232 

1338 n Sou La Juliane  Richard 

Kempe233 

Portugal  Bibl234.  

 

1364 n Cas Saint Marie de 

Burgh 

 John Laurence G. Biscaia CPR235 

1366 n Bri Clement 

 

Ellis Spelly 

William 

Canynges 

 Lisboa Bibl. 236 

1370 n Cas S. Thomas John de Proll  Portugal CPR237  

 

1372 n Ing Katerine de 

Durdraght 

 Henry 

Betterson 

Portugal CPR238 

1373 n Gen Seint Jame John Manuel Bache Portugal CPR239 

                                                 
231 Navio de mercadores de Bayonne a quem Edward outorgou, para que pudessem reparar danos provocados por 
portugueses, em 1295.  Faria e Miranda, “Pur bone alliance et amiste faire”, 123. 
232 Barde, foi enviado num navio real para Espanha e Portugal. CPR, 1307-14, p. 375; Childs, “Anglo-Portuguese Relations 
in the Fourteenth Century”, 31. 
233 “One of the earliest English masters we know of going to Spain, was hired by Portuguese merchants to fetch Portuguese 
and Spanish wines and olive oil in 1338. Childs, Anglo-Castilian trade, 128, 156. 
234 Foi fretado em 1338 por 4 mercadores portugueses: Miguel Martinho, Martinho Domingues, João Afonso e João Ocho, 
para ir a Portugal e Espanha a trazer vinhos, azeite e outras mercadorias. Não estamos certos se era o mesmo navio que 
quase nove décadas depois continuava a fazer o percurso entre Southampton e o norte da Peninsula Ibérica, ou se temos 
neste diferentes navios com o mesmo nome. O itinerario internacional mais frequente deste navio como de outros navios de 
Southampton era aquele de Bordeaux para carregar vinho, e ao norte de Espanha, para carregar ferro. Esta rota seguiu este 
navio en 1426, com George Mixto, um dos mestres de navios de Henry V, como mestre. CPR 1338-1340, Jan. 26 1338, p. 
1; Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 31; Rose, “The Port of Southampton in the Fifteenth 
Century, 179. 
235 “inquisitions touching a complaint by Marbot, attorney of merchants of Castile, Genoa, Placencia and Portugal, that 
whereas the said merchants laded at Lescluses in Flanders a ship of Bayonne called la Seint Marie de Burgh… on its 
voyage to Spain was accidentally broken on the sands before the port of Sandwich, many men and mariners of the ship 
coming to land alive and sound some men and mariners of Sandwich coming in boats to the ship carried away the cargo.  
CPR, 1364-1367, 10 de Julho de 1364, p. 63 ; Confirmado em 14de  Julho, Ibid., p. 64. 
236 Em 1366 chegou a Lisboa onde foi assaltada e queimada pelos castelhanos. CCR, 1364-8, p. 255; Ellis Spelly also 
owned the Cogge John, which carried wine, wax, fruit, and oil to Ireland from Lisbon in 1377. Childs, Anglo-Castilian 
trade in the later Middle Ages, 33, 37. 
237 CPR, 1367-1370, 14 de Janeiro de 1370, p. 339. 
238 CPR 1370-1374, 1372, Sept 20, p.200 
239 CPR 1370-1374, 1373, Sept. 7, p. 336 
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Radenasco  

1377  

 

n Bri Julian(a) Clement Bagot John White 

et al. 240 

Portugal  Bibl241.  

1379 n Bri 

Lis 

St. Anthony   Portugal Bibl. 242 

 

1378-9 n Pt (1 navio)  Jacob Bath Portugal TNA243 

1380 n PB Le S. Esprit de 

Ecluse 

 Peter Godkerk Lisboa  CPR244 

1380 n Ing    Lisboa Bibl. 245 

1380 n Bri  Ellis Spelly  Lisboa Bibl.246 

1382 n Bri La Rodecogg   Portugal Bibl. 247 

1383 n Gen (1 navio)  Antony 

Campora 

Portugal CPR248 

1383 n Bri (1 navio)   Portugal CPR249  

 1386 n Gen 2 (navios)   Portugal BIbl.250 

                                                 
240 Os mestres deste navio parece terem sido mudados frequentemente, sendo as vezes estrangeiros, como é o caso do 
castelhano Diego Fernandez em 1377 quando viajou para Castela, depois em 1379 teve como mestre o português John de 
Vay, e Juan Sanchez, provavelmente castelhano em 1380. Childs, Anglo-Castilian trade, 165. 
241 Em 1378 num navio com este nome carregava mercadorias de alguns mercadores entre eles também John Vay (João 
Velho). John Heyton mercador de Bristol, tinha concordado, a frete deste navio para mandar mercadorias de Bristol a 
Lisboa e depois de carregar o navio em Lisboa com 85 tons de vinho e 15 tons de mel ou cera e de la ir para Irlanda, e 
depois para Plymouth, e de la para Normandia, Bretanha ou Países Baixos. TNA, Treaty Roll 137, m. 14; Carus-Wilson, 
The Overseas Trade of Bristol, doc. 120. Childs, Anglo-Castilian trade in the later Middle Ages, 165. Em 1391, patroneado 
por Robert Skynner, transportava mercadorias para Portugal. Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, 194. 
242 Foi fretado pelo português Fernando Lopes em Março de 1379, e curiosamente ou erroneadamente quando voltou para 
Bristol foi registado com o nome de St. Anthony of Lisbon, o que segundo W. Childs, pode indicar um erro do funcionario 
do registo, uma venda recente ou um “joint ownership” Childs, Anglo-Castilian trade, 165. 
243 Mercador de Bruges que fretou um navio em Portugal, no qual Jacob de Bath era mestre para ir ao Bristol. O navio foi 
perdido no mar num sitio chamado Hugorod, e o mestre tera conseguido chegar a costa de Kerlyons (Caerleon), [Wales]; 
TNA, SC/8/19/911, datado de 1378 com base nos detalhes de Rot. Parl. Vol. II, p. 175. 
244 Navio de Ecluse do qual Baruffus de Puteo de Milão era dono e que obteve salva-conduto para levar panos de  Bristol 
para Lisboa, e voltar com outras mercadorias. Ruddock, ve neste caso um exemplo da complexidade das maneiras de 
operação dos mercadores nesta época  TNA, Treaty Roll 65, m.24; Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, no. 18; 
B) Ruddock, Italian Merchants and Shipping in Southampton, 56; Safe-conduct for the “Holy Spirit” of Sluys, sailing with 
goods of merchants of Milan and Genoa from Sluys to Lisbon, and thence to Bristol or Southampton or any English port. 
CCR, 1377-1381, p. 22, 16th July, 1380. Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol no. 17, p. 37-38. 
245 CCR, 1377-1381, p. 22, 16th July, 1380. Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, no. 17, p. 37-38. 
246 Em 1380 Spelly usou o seu navio para comerciar entre Lisboa e Irlanda. Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the 
Fourteenth Century”, 41. 
247 Em 1382 transportava mercadorias de e para Portugal. Childs, Anglo-Castilian trade, 158. 
248 CPR 1381-1385,,1383, Nov. 6, p. 354-355; 1384, Jan. 12,  
249 A) CPR 1381-1385. 1383, July 7, p. 348; 1384, Jan. 12, p. 418; B) CPR, 1385, June 18, p. 601. 
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1387 n Ing (Greenwich)   Portugal Bibl.251 

1387 n Ing (Plymouth)   Portugal Bibl.252 

1388 n Fr Peter   Portugal Bibl. 253 

1389 n Gen (1 navio) Barnabo 

Centurion 

 Portugal CPR254 

1389 n Gen (2 navios)   Portugal Bibl.255 

1390 n Bri Isabell   Portugal Bibl. 256 

1390 n Bri S. Marie    Portugal Bibl.257 

1391 cra Lon “La Katerine” William 

Scanteloun 

 Portugal Bibl. 258 

1391 n Bri Katerine   Robert Jones Portugal  Bibl259.  

1391 n Bri Marie   John Harpere Portugal  Bibl260.  

1391 n Ing Gracedieu  Henry Portugal  Bibl261. 

                                                                                                                                                                      
250 two Genoese ships bound for Flanders and captured off the Portuguese coast on 16 July 1386; ASG, Archivio Segretto, 
no. 2729, doc. 30. Barata, 2005: 209. 
251 Em Junho de 1387, Richard Odiham de Londres, mandou 58 panos num totoal de 467 panos de outros mercadores de 
Londres num navio de Greenwich, provavelmente para Portugal. Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth 
Century”, 40.  
252 Em 1387 Richard Neville e outros mercadores de Londres usaram um navio de Plymouth para levar mercadorias para 
Lisboa, tendo naufragado perto de Sandwich. Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 40. 
253 William Saley, Walter Benton de York e John Brynneston de Hull foram para Faro no navio Peter de Caen, para levalas 
em Harfleur. CCR, 1392-6, p. 324; Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 40. 
254 CPR 1388-1392, 1389, May 11, p. 27. 
255 Por carta de 12 de Maio de 1389 D. João I, promete ao embaixador genovês Ambrogli de Manni, pagar em 3 anos a 
soma de 2.207. 404 libras devidas pela captura de dois navios genoveses. ASG, Arch. Segreto, no 2729, doc. 30; resumido 
em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de Documentos, doc. 29. 
256 Navio de Bristol no qual Nicholas Irisch transportava mercadorias para Portugal. 15/12/1390. Carus-Wilson, The 
Overseas Trade of Bristol, 193. 
257 Chepstow. Philip Welyngton transportava mercadorias para Lisboa. Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, 192. 
258 Navio (crayer) de Londres o qual foi vendido em Agosto de 1391 a alguns mercadores de Portugal por William 
Scanteloun, em vez de pagamento duma divida de 30 libras que tinha a eles. 10/08/1391 to allow the purchasers of a crayer 
of London called "la Katerine" to pass to Portugal, which ship William Scanteloun, seaman, has sold for £30. to merchants 
of Portugal. CCR 1389-92, 387 'Market Privileges 1391-1395', Borough Market Privileges: The hinterland of medieval 
London, c.1400 (2006). http://www.british-history.ac.uk, 23 September 2011. 
259 No qual John Griff, Robert Jones ingleses levaram mercadorias de Lisboa para Bristol. John Pembroke transportou 
mercadorias de mercadores de Bristol para Lisboa no navio “Kateryn” . John Yarnemouth mercador inglês que transportava 
mercadorias para Portugal no navio “Katerine”. Em 12 de Março 1391 regista saida do porto de Bristol para Portugal. Um 
mês antes, em 10 de Fevereiro  tinha registado a saída para Portugal, com mestre Robert Jones. Existe a possibilidade que 
tenha realizado a viagem de ida e volta para Portugal em pouco mais de um mês. Carus-Wilson, The Overseas Trade of 
Bristol, 195-196, 231, 280. 
260 Navio no qual John Harpere mercador inglês transportava mercadorias para Portugal. Em 1402 uma queixas 
apresentadas pelos mercadores de Bristol indicam que Mary foi capturado por navios de Sevilha. Em 1400 tinha sido 
capturado por um navio de Biscaia na sua volta de Sevilha com vinho de Mark William e Walter Perle. Em 1411, parece de 
ter sido de novo nas mãos dos catelhanos, desde que o rei inglês pede a rainha de Castela a sua restituição. Childs, Anglo-
Castilian trade, 45; Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, p. 199. 
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Hathewe 

1391 n Bri Andrew William 

Pound262 

 Portugal Bibl. 263 

1391 n Ing S. Marie   John Lokiare Portugal Bibl. 264 

1399 n Ing Gabriel de 

Lancastre 

William 

Myrreson 

 Portugal Bibl. 265 

1399 b Val    Portugal. Bibl.266 

1400 n Bri Trinite  John Palmer Portugal  Bibl267.  

1400 n Flo (1 navio) Os Albertini Laurence 

James268  

Portugal CPR269 

1400 n Val  Garcia Vaquera  Portugal Bibl.270 

1402 n Ing Alison  

 

William 

Hamme 

John Welles Portugal  Bibl271.  

 

1403 ba Ing La Trinite  John Lucas (Idem) Portugal CPR272 

                                                                                                                                                                      
261 No qual, Henry Hathewe transportava mercadorias para Portugal. Um navio com o mesmo nove considerada o orgulho 
da frota de Henry V, tem sido afundado nas aguas de Bursleden, mas se trata de dois navios diferentes. Carus-Wilson, The 
Overseas Trade of Bristol, 195. M. W. Prynne, “Henry V’s Grace Dieu”, Mariner’s Mirror 54 (1968), 115-28. 
262 Facsimile of First Volume of Ms. Archives of the Worshipful Company of Grocers,  part I, f. 58, ano 1383. 
263 Em 23 de Março de 1391 regista a saída do porto de Bristol com destinação Portugal com patrão  William Pound. 
Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, n. VII, p. 197; Neste navio Pound transportava mercadorias para Portugal.  
CPR 1399-1401, 1400, April 23, p. 271. 
264 Wells. No qual John Lokiare levava mercadorias para Portugal. Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, 193-194, 
201. 
265 Nov. 8. 1399. Carta do rei inglês a D. João I pedindo a restituição a  William Myrreson, cujo navio tinha sido capturado 
por portugueses em Lisboa. Foedera, VIII, pp. 98-110. http://www.british-history.ac.uk, 22 July 2012.  
266 Este barco propriedade de três mercadores valencianos foi capturado por três navios portugueses perto do Cabo st. 
Vicente. ACA, Canc. Real, no 2287, fol. 19/19v (9/02/1399); resumido em Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo de 
Documentos, doc. 49. 
267 Em 1400 foi capturado perto da costa inglesa na sua volta de Sevilha por 4 navios de Biscaia. Em 1402 voltou em 
Bristol de Sevilha. Aos inicios do século XV era propriedade de Mark Wiliam. No qual John Walshe transportava 
mercadorias de diversos mercadores de Lisboa para Bristol. O mesmo, e com o mesmo navio partiu de Bristol para Lisboa 
em Maio, com mercadorias de varios mercadores ingleses; Henry e Ricardo May de Bristol, patrão do “Trinity”, o qual 
segundo um processo de 13 de Maio ate 1 de Junho de 1443, tinha salvado um navio portugues pelos piratas. Carus-
Wilson, The Overseas Trade of Bristol, 1937, no. 34, 45, 87; Childs, Anglo-Castilian trade, 45. 
268 Provavelmente era o mesmo com um James Inghilese  que alguns anos antes encontrava- se em Valencia e em Fevereiro 
de 1395 preparava-se para ir a Maiorca. Orlandi, Mercaderies i diners, no. 257, 19. 02. 1396. 
269 CPR, 1399-1401, 1400, May 11, p 12. 
270 O navio foi apresado por navios do Rei que vinham de Flandres e foi levado para Porto. O seu patrão Vaquera era 
castelhano. ACA, Canc. Real. no 2241, fol. 95/96, (5.10.1400); resumido em  Barata, Portugal e o Mediterrâneo: Resumo 
de Documentos, doc. 46. 
271 O navio carregado com panos e outros bens de valor 460 nobles, foi capturado em Cascais, por volta do ano 1400, por 
quatro navios de Santander. Hamme tinha fretadao panos neste navio para La Rochele em 1 de Janeiro 1400, e para Irlanda 
em 2 de Abril do mesmo ano. TNA, Exch. K. R. Parliamnetary and Council Proceedings, Roll 28. Carus-Wilson, The 
Overseas Trade of Bristol, no. 34; Childs, Anglo-Castilian trade, 45. 
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1404 ba Cas S. Maria de La 

Keet 

 John Martyns Portugal  CPR273 

1415 n Ing Petit Holyghost   Portugal  Bibl274.  

1415 n Ing Katerine Benet John Sampson  Portugal Bibl.275 

1429 ga Flo  Bernardo 

Carnesecchi 

 Lisboa Bibl.276 

1429 ga Flo  Luca di Masso 

Albizzi 

 Portugal Bib.277 

1429 ga Flo  Piero 

Vespuccio 

 Lisboa Bibl.278 

1429 ga Flo  Matteo di Ser 

Antonio 

 Lisboa Bibl.279  

1430 n Ven (1 navio)   Lisboa Bibl.280 

1430 n Ale (1 navio)   Lisboa Bibl.281 

                                                                                                                                                                      
272Afonso Martym cavaleiro do rei de Portugal e Rodrigo Gonçalves fretaram o navio em Lisboa, mas Ilha de Wyght foi 
capturado por franceses. Logo depois foi salvado por Richard Spicer e outros.  CPR 1401-1405, 1403, May 5, p. 277. 
273 “complaint by Michael de Mane, merchant of Pemound, staying in Portugal, that whereas in October last in Portugal he 
loaded in a barge called Seint marie of La Keet in Spain, pertaining to the said Michael and Richard Garner, merchant of 
Pemound, and before his departure from Portugal he was charged by the king of Portugal under a heavy penalty to put in at 
Harfleur and there re-load the barge and other vessels with wheat and return with the wheat to Portugal for the victualling 
of the same, a certain balinger of Plymton called Nynete, and a certain barge called La Trinite of Plymmouth,… seized the 
said barge called Seinte Katerine. CPR 1401-1405, 1404, Jan 14, p. 507-508. CPR 1405-1408, 1406, Feb 14, p. 152. 
274 Navio do rei inglês Henry V. Foi fretado por varios mercadores de Southampton para uma viagem em Portugal. Em 
1435 junto com outros navios reais Jesus, Trinity Royal e Grace Dieu, estavam desmanteladas e deixadas podrir. Childs, 
Anglo-Castilian trade, 162. Platt, Medieval Southampton, 152-153; Richmond, “The War at Sea”, 115. 
275 Navio de Dartmouth em 1415 carregado com azeite, cera, frutas e vinho do Algarve, e foi saqueado, aparentemente por 
castelhanos. Rot. Parl., IV, 89; Salzman, English Trade in the Middle Ages, 437. 
276 Era um dos três patrões das gales florentinas que chegaram em Lisboa em Outubro de 1429. Canestrini, “Intorno alle 
relazioni commerciali de’ fiorentini co’ portoghesi”, 98. 
277 Capitão do convoio das galés de Flandres de Florença em 1429. Os florentinos tiveram que parar em Lisboa embora não 
era previsto no itinerario. Foram recebidos muito bem por D. João I. Mallet, The Florentine Galleys in the Fifteenth 
Century, 200 ss. 
278 Vespucci era um dos três patrões das galés florentinas que chegaram em Lisboa em Outubro de 1429. Canestrini, 
“Intorno alle relazioni commerciali de’ fiorentini co’ portoghesi”, 98. 
279 Aos inícios do verão de 1429 a galera partiu de Porto Pisano na rota de Flandres. Era conhecido como a galé de Priore 
di Marioto, mas nesta viagem tinha como patrão Matteo di Ser Antonio. Fez escala em Aiguesmortes, La Nouvelle, 
Collioure, Barcelona, Valencia, Malaga, Cadiz, e deixou Lisboa em 24 de Novembro, chegando em Southampton em 
Dezembro e em Sluys aos inícios de Janeiro de 1430. Na sua viagem de volta escapou aos piratas nas costas de Portugal. 
Mallet, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, 84; Na sua volta as galés de Florença tiveram que recolher a 
Lisboa onde entraram em 2 de março de 1430 e quando “Sentimo da una nave alamanna che entrava in porto quando noi, 
come la nave di Priore caricha d’aringhe era stata presa da Consalvo Corero”. A 5 de Março no entanto os florentinos 
encontraram Matteo, que “disse avere perdute solo le robe de’ catalane et non quelle de’fiorentini e d’altri”. Mallet, The 
Florentine Galleys in the Fifteenth Century, 266. 
280 Albizzi escreve que saindo de Silves, “avemo vista di ii navi in mare le quali stimavamo essere la nave dell’aringhe e 
una de’ vinitiani ch’era stata a Lisbona con noi” Mallet, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, 268. 
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1431 n Ven  Pietro Querini  Portugal Bibl. 282 

1436 n Ing (navios)   Portugal TNA283 

1436 n Bri Cog Anne John Papenham John White284 Portugal Bibl. 285 

1440 n Ing S. Nicholas     Bibl.286 

1442-3 n Lon (2 navios)   Portugal Bibl.287 

1447 ga Flo (3 navios) Giuliano 

Ridolfi 

 Portugal Bibl.288 

1452 n Ing  John Adam  Portugal Bibl.289 

1457 n   William Joyce  Portugal Bibl.290 

1460 n Zel  Costin 

Mathyszone 

 Portugal Bibl. 291   

 

1460 n Zel  Heyn Pillezone  Portugal Bibl. 292   

1465 n Flo  Francesco 

Vettori 

 Lis Bibl.293 

 

                                                                                                                                                                      
281 Mallet, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, 266. 
282 Querini depois de deixar Lisboa na tentativa de evitar as costas castelhanas foi tão longe que chegou nas Canarias. 
Tendo-se perdido, teve que voltar de novo em Lisboa. Mallet, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, 227. 
283 TNA C/47/30/9/15 Letters of protection for English ships from Edward, King of Portugal, 1436 Aug 8. 
284 Foi um dos fundadores da Fraternidade do Marinheiros em 1445. Little Red Book of Bristol, ed. F. B. Bickley, II, p. 192. 
285 Em Dezembro de 1436, obteve licência para comerciar em Lisboa. Parece que se trata do mesmo navio que em 1446, 
levou 160 peregrinos na Terra Santa. Em 1456 foi um dos navios de Robert Sturmy na sua malograda expedição. Carus-
Wilson, The Overseas Trade of Bristol, 68. James Dallaway, Antiquities of Bristow in the middle centuries: including the 
topography by William Wyrcestre, and the life of William Canynges (Bristol: Mirror Office, 1834), 185-186. 
286 “unloaded Portuguese salt and oil in London in 1440,.” Childs, “Anglo-Portuguese Trade in the Fifteenth Century”, 207. 
287 Em 1442-1443 pelo menos dois navios que pertenciam aos membros da companhia dos mercers de Londres 
comerciavam em Portugal. Tonnage and poundage 29.9.1442-29.9.1443, E 122/77/4; Sutton, The Mercery of London, 295.; 
two English ships arriving in London from Portugal in 1442-3 unloaded cargoes both valued at about £770. Childs, 
“Anglo-Portuguese Trade in the Fifteenth Century”, 207. 
288 As galés de Flandres para o ano 1446-7 de Florença foram capitaneadas por Ridolfi, fazendo escala em Port-de-Bouc, 
St. Felix de Guixols, Maiorca, Valencia, Javea, Villajoyosa, Denia, Alicante, Almeria, Malaga, Cadiz, Lisboa, Corunha, 
Sluys, Sandwich e Southampton.  Mallet, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, 90. 
289 “John Adam of London acted as attorney for Portuguese merchants robbed at sea, went into partnership with Pero 
Fernandes in buying a Dartmouth ship from Thomas Gille. CPR 1446-52, 536; ibid., 1452-61, 61, 165.; Childs, “Anglo-
Portuguese Trade in the Fifteenth Century”, 206. 
290 O navio deste patrão sendo carregado com vinho e outros bens no valor de 400 libras foi capturado na sua volta de 
Lisboa a Barnstaple por bretões. 27.07.1457; Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, 118-119, n. 133. 
291 Em 1460, Gil Vicente, quexou-se perante o Grande Concelho dos Paises Baixos contra Costin Mathyszone, patrão de 
Zelandia. Gil tinha carregado diversas mercadorias em Lisboa para leva-las a Zelândia no navio de Heyn Pillezone e o 
navio naufragou. van Answaarden, Les portugais devant le Grand Conseil, pp. 105-107, no. 1.; no. 2, pp. 108-109. 
292  Gil carregou mercadorias em Lisboa para leva-las a Zelândia no navio de Heyn Pillezone. Este navio naufragou numa 
tempestade. Costin Mathyszone, que na altura se encontrava em Lisboa, tinha concordado de ser fiador para o 
cumprimento da viagem. van Answaarden, Les portugais devant le Grand Conseil, pp. 105-107, no. 1; no. 2, pp. 108-109. 
293 Mallet, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, 69.   
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Quadros e gráficos 

 

Quadros de alguns  dos mais destacados mercadores 

1.Portugueses na Inglaterra 

Cronologia Nome Origem Profissão Actividade Fonte 

1208 Joscelin (de Portugal) Portugal Mercador Inglaterra RLP 294 

1220 Bartolomeu (de Portugal) Mercador Inglaterra RLC.295 

1251 Martini, Lourenço Portugal  Inglaterra Bibl.296 

1299 Garsye, Martim Portugal Mercador Inglaterra Bibl.297 

1299 Gonçalves, Domingo  Lisboa Mercador Sandwich  Bibl.  298 

1304 Pires, João  Lisboa Mercador Sandwich  Bibl. 299 

1317 Domyngues, Pedro Portugal Mercador Inglaterra  CPR300 

1337 Afonso, João (de Tanile) Portugal Mercador Inglaterra  CPR301 

1338 Domynges, Martin Portugal Mercador Inglaterra  CPR302  

1352-3 Alho, Afonso Martins Porto Mercador Londres  Foedera303 

1353 “Lynpas”, Gomes  Lisboa Mercador Inglaterra Foedera304 

                                                 
294 Obteve um salvo-conduto pessoal em 1208. Rotuli Litterarum Patientium (RLP) 1201-16, ed. T. D. Hardy (1835), p. 87; 
Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 29. 
295 Rotuli litterarum clausarum in Turri londinensi asservati. (RLC), 1204-24, ed. Thomas D. Hardy (London: G. Eyre and 
A. Spottiswoode, 1833), p. 419. Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 29. 
296 Em London em 1251 Lourenço Martini de Portugal “struggled to gain repayment for debt from the lands and chattels of 
Henry le Feyte. Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 29 
297 A ele Peter de Lyons de Southampton, devia 54 marcos em 1299. London Record Office, Recognizance Rolls, Roll V, 
m. 2; Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 31. 
298 Em 1299 importou para Sandwich amêndoas e figos. Salzman, English Trade in the Middle Ages, 412. 
299 Em 1304 tera levado para Sandwich na Inglaterra 4200 couros. Salzman, English Trade in the Middle Ages, 415 
300 Junto com João Domingues aos finais do ano 1317 indo para Flandres, ancoraram por causa do tempo em Patristowe na 
Cornualha. Os habitantes levaram as mercadorias como se o navio tivesse naufragado. Provavelmente se trata da mesma 
pessoa que duas décadas mais tarde obteve um salvo-conduto por um ano: “John Estevenes, Ferandus Ferandis and Peter 
Domynges, proctors and attoneys of some merchants of the realm of Portugal. CPR, 11 Ed. II., Part II; André L. Simon, 
The History of the Wine Trade in England, I (London, Wyman& sons, 1906), 183.; CPR 1338-1340, 1338, May, 18, p. 84. 
301 “John Alfouns of Tanile, merchant of Portyngale, setting forth that some men of Sandwich carried away 300 couples of 
figs and grapes, worth 90/., in a ship of San Sebastian anchored in the port of Sandwich”. CPR, Edward III, vol. III, p. 443. 
302 Junto com Michael Martyn, John Alfons e John Ocho fretaram em Southampton o navio La Juliane de Southampton, 
para ir ao Portugal e Espanha para trazer vinhos, azeite, e outras mercadorias para o Cardeal de St. Praxed e para eles. CPR 
1338-1340, 1338. Jan. 26, p. 1; Também 17 Ed. III., Part., m. 43, 15. 02. 1343. 
303 Mercador do Porto e signatario do tratado de 20 de Outubro 1353. Alho já tinha estado em Inglaterra no ano anterior, 
também em missão diplomática, com Gomezium de Lynpas, de Lisboa; Alho chegou a ser procurador da câmara do Porto. 
Faria e Miranda, “Pur bone alliance et amiste faire”, 114; Barros, História da Administração Pública, X, 233. CPR 1350-
1354, 25. 07. 1352, p. 311. 
304 Signatario do tratado de de 20 de Outubro 1353. Limpas já tinha estado em Inglaterra no ano anterior em missão 
diplomática, com Alho. Foedera, 1704-35: vol. 5, p. 763; Faria e Miranda, “Pur bone alliance et amiste faire”, 114. 
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1364 Eanes, Gomes  Lisboa Mercador Londres  CLMC305 

1372 Domingues, Vasco Portugal Embaixador Inglaterra  Bibl306. 

1373 Dias, Pedro Portugal O. Santiago Inglaterra  Bibl307.  

1377-78 Lisboa, Pedro de  Lisboa Besteiro Inglaterra  TNA308 

1382 Fogaça, Lourenço Anes de Portugal Embaixador Inglaterra  Bibl309.  

1383 Bispo  Portugal Bispo Inglaterra  Bibl310. 

1383 Martins, Lourenço Portugal Embaixador Inglaterra  Bibl311.  

1384- Albuquerque, Fernando, Afonso  Portugal Embaixador Londres  Bibl312 

1387 Portugal, Nicholas  Portugal Arqueiros Inglaterra  TNA313 

1389 Gonçalves,Fernando Portugal Embaixador Inglaterra  Bibl314. 

                                                 
305 Em 1364 encontrava-se em Londres e antes de voltar, tera deixado quatro cascos de vinho a Domenico Ferandi, de 
Castela, o qual deu uma parte aos pobres da cidade e o resto derramou na rua. Childs, Anglo-Castilian trade, 31. Calendar 
of Letters from the Mayor and Corporation of the City of London, 1350-1370, no. 214, pp. 98-99, 2. 07. 1364; Salzman, 
English Trade in the Middle Ages, 384. 
306 Em Novembro 1372 foi enviado de D. Fernando I na corte inglesa para a negociação duma aliança. Era chantre na Sé de 
Braga, e “veio a desempenhar, depois desta embaixada, funções eclesiásticas e administrativas de relativa importância. 
Faria e Miranda, “Pur bone alliance et amiste faire,” 115; Russell, 1995: cap. 1; Armando Alberto Martins,  D. Fernando : 
o Formoso. 1367-1383 (Matosinhos: Quidnovi, 2009), 62. 
307 Comendador da Ordem de Santiago. Figurava entre as testemunhas do tratado de 1373; Parece que se trata dele num 
documento de 1429, no qual se diz que Peter Dyes já tinha morto. O documento liberta os agentes dos Albertini de 
Florença das pretensões dos herdeiros de Pedro Dias, em relação a uma suma de 4 libras, as quais Pedro tinha pagado um 
italiano na Cologna para este dinheiro ser recebido na casa dos Albertini em Roma. Foedera, 1704-35: vol. 7, p. 15; Faria e 
Miranda, “Pur bone alliance et amiste faire,” 115.; CPMR, 1413- 37, rol A 57, membr. 3, 13 de Abril de 1429. 
308 Crossbowman, sob o capitão Sir Thomas Percy, na expedição naval de 1377-1388,. TNA E101/37/28, m2; 
www.icmacentre.ac.uk/soldier/database/search_musterdb.pl 
309 Embaixador de D. Fernando I na Inglaterra e que tinha “a cruz de S. Jorge escrita no coração como ele”; A sua carreira 
como oficial concelhio de Lisboa e documentada desde 1366-1367; Ouvidor de D. Fernando (1368-1372), chanceler/vedor 
da Chancelaria de D. Fernando e chanceler de D. João I (1383-1399/1400), alem de ser alcaide-mor de Lisboa entre 1390 e 
1400; Aos inicios do Julho de 1382 encontrava-se em Londres; para tratar de uma campanha conjunta com o Duque de 
Lancaster contra Castela; Em 19 de Julho de 1381, chegou em Buarcos, com a armada inglesa; Em Marco de 1384 junto 
com Fernando Afonso de Albuquerque, foram enviados por D. João I na Inglaterra. A sua missão deixou dívida, que tera 
ficado sem pagar por muitos anos.  Farelo, A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), Anexo 1, 553, n. 190; Perroy, 
L’Angleterre et le grand Schisme d’Occident, 222; Martins, D. Fernando, O Formoso, 78. Faria e Miranda, “Pur bone 
alliance et amiste faire,” 115. 
310 Aos inicios de 1383 um alto clerigo português foi enviado para Inglaterra pelo D. Fernando. “Cuidam episcopo de 
Portugal venienti ex parte regis Portugalie usque in Angliam in nuncium domino regi”, 13 de Fevereiro. TNA Issue Roll 
493, m.14; Perroy, L’Angleterre et le grand Schisme d’Occident, 227; Segundo o editor de Froissart, Raynaud, t. XI, p. 
XXIII, n. 1, o identifica com o bispo de Coimbra; Cf. Westminster Chronicle, p. 15. 
311 Enviado de D. João I a corte inglesa aos finais de 1383 junto com Thomas Daniel. Alem de desempenhar funções 
diplomáticas, era escudeiro do mestre de Avis. Faria e Miranda, “Pur bone alliance et amiste faire”, 116. 
312 Mestre da ordem de Santiago que em Março de 1384 junto com, Lourenço Eannes de Fogaça foram enviados na 
Inglaterra; Durante a sua longa estadia os dois negociaram o tratado de Windsor, retornando para Portugal dois anos mais 
tarde; Segundo Knighton, acompanhou o duque de Lencastre em Brest que estava cercado por franceses e bretões  
Armitage-Smith, John of Gaunt, 274-275; O desempenho dos negociantes portugueses do Tratado de Windsor e suas 
consequências nas relações com Inglaterra”, in VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais: A Guerra e a 
Sociedade na Idade Média”, 2, Batalha (SPEM/SEEM), 2009, pp. 209-227; Coelho, D. João I. O de Boa Memória, 44; 
Knighton’s Chronicle 1337-1396, 342-343; CPR 1385-1389, 20. 07. 1385, p. 9; CPR 1381-1385, 26. 05. 1385, p. 564. 
313Archer, sob o comando de John Slegh, na expedição de Richard Fitzalan, conde de Arundel em 1387. TNA E101/40/33, 
m18d; www.icmacentre.ac.uk/soldier/database/search_musterdb.pl 
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1390 Esteven, Vincent Lisboa Mercador Bristol  CPR315 

1390 Mateu, Estevão Portugal Mercador Bristol  CPR316 

1403 Silva, João Gomes  Portugal Embaixador Inglaterra  RHL317 

1403 Dossem, Martim Portugal Embaixador Inglaterra  RHL318 

1403 Domingo, Gonçalves Portugal Mestre Inglaterra  CPR319 

1404 Pedro, Gomes Barroso Portugal Bispo Inglaterra  Bibl320. 

1405 D. Afonso, Conde de Barcelos Portugal Casa Real Londres  Bibl321. 

1405 Dinis, Martim Afonso Portugal  Inglaterra  RHL322 

1405 D. Beatriz Portugal Casa Real Inglaterra  Bibl323. 

                                                                                                                                                                      
314 Segundo Cuttino era o primeiro embaixador português permanente na Inglaterra que tornou-se especialista em assuntos 
ingleses; Uma carta régia de 24 de Março de 1390, que se dirigía aos “nossos contadores da çidade de Lisboa”, se referia 
ao dinheiro dado ao licenciado Fernão Gonçalves, enviado a Inglaterra com “mensagem” de D. João I, e que tera deixado 
“estormento” nos Contos. Sobre a sua biografia remeto para Farelo, A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), no. 
71; Cuttino, English Medieval Diplomacy, 19; The Diplomatic Correspondence of  Richard II, no. 109; Chaplais, English 
Diplomatic Practice in the Middle Ages, 208; Chanc. D. João I, liv. 5, fl. 10; Rau, A Casa dos Contos, 17. 
315 Mercador de Lisboa. CPR 1388-1392, 1390, Oct. 28, p. 281; CPR 1388-1392, 1390, Nov. 6, p. 282. 
316 Mercador de Lisboa. CPR 1388-1392, 1390, Oct. 28, p. 281; CPR 1388-1392, 1390, Nov. 6, p. 282. 
317 Alferez-mor de D. João I. Enviado por ele na Inglaterra, com Doutor Martim Dossem para informar o rei inglês da 
tregua de dez anos com Castela e que  na sua volta a Portugal trouxeram duas cartas do rei inglês. Cotton. Nero, B. I. Fol. 
28; RHL, 1399-1404, LXXI, 30/12/ 1403, pp. 191-194. 
318 Enviado na Inglaterra, com João Gomes da Silva, para informar o rei inglês da trégua de dez anos com Castela. Cotton. 
Nero, B. I. Fol. 28; RHL,1399-1404, 71, 30 de Dezembro de 1403, pp. 191-194. 
319 Mestre do balinger do Porto Santa Maria, do qual era patrão Lourenço de Sousa. CPR 1401-1405,  1403, July 13, p. 
281. 
320 “to assist Peter, bishop of Lisbon, papal nuncio to England”. Calendar of Entries in the Papal Registers relating to 
Great Britain and Ireland, Papal letters, vol. IV, 1362-1404, W. H. Bliss, and J. A. Twemlow (London, 1902), 4. 10. 1365, 
f. 155d. Letter of credence for Petter [Gomez Barroso] bishop of Lisbon, papal nuncio, f. 318, p. 19. 
321 Filho natural de D. João I e o mais velho dos filhos dele, fruto da ligação com D. Ines Pires, nascido provavelmente em 
1377. Acompanhou a sua irmã, D. Beatriz quando ela casou com o conde de Arundel em Novembro de 1405. Depois foi 
em peregrinação na Terra Santa, viajando por terra de Flandres e Veneza, onde chegou em Agosto de 1406. Rogers, The 
Travels of the Infante Dom Pedro de Portugal, 6-7. 
322 “Servidor” de D. João I, que foi enviado na Inglaterra no caso de casamento de D. Beatriz, na qual ocasião tera levado 
umas cartas de D. João I para Henry IV. A sua missão teria sido precedido pela missão de João Gomez, e numa outra data 
de João Vasques d’Almeida, e de Doutor Martim Dossem; Segundo uma carta de Alfonso Miedosa ao Henry IV, ele “fez 
moytas boas obras por o amor de vos, e outrosy o faz a todo llos Cavaleiros e Escudeiros que de vosso reynho vom para 
Portugal, em logar honde elle esta, e outrosy a todos mercadores…”. Cotton. Nero. B. i. Fol. 31 (a); RHL, 1405- 1413, pp. 
87-91; Cotton. Nero, B. I, fol. 30.; RHL, 1405- 1413, pp. 96-99 
323 Filha natural D. João I e de Inês Pires, nascida em 1378 ou 1380; Casou com o conde de Arundel em 25 de Novembro 
de 1405; D. João I tera levado para Inglaterra junto com a noiva 25 mil libras, ou seja a metade da dote acordada. Sobre a 
segunda parte o rei tinha concordado com alguns mercadores portugueses na Inglaterra que fossem pagas ao conde; Este 
casamento tera sido proposto por inicitiva da rainha D. Filipa; segundo ela propria diz numa carta ao rei Henry IV; 
Também Henry IV tera influenciado por sua parte o conde de Arundel a aceitar o enlace; Depois da morte do conde em 
1415, D. Beatriz, casou com John Holland junior, conde de Huntingdon; Morreu em Novembro de 1439. Coelho, D. João 
I., 57.; Chronica Maiora of Thomas Walsingham 1376-1422,  p. 340.  Russell, English Intervention, 545-546, da como 
data 26 de Novembro; Cotton. Nero. B. i. Fol. 32 (B); RHL, 1405- 1413, 189, pp. 83-86, 29.10. 1405; Faria e Miranda, 
“Pur bone alliance et amiste faire”, 124; Uma descrição pormenorizada do seu papel neste enlace é dado por Manuela 
Santos Silva, “O casamento de D. Beatriz”, 77-91; “issint que je, que suy la cause de sa marriage en partie”, MS. Cotton. 
Vespasian. F. III. fol. 47: RHL, 1405-13, CXCIII, pp. 99-102, 4/11/ 1405; Anthony Tuck, “Henry IV and Europe: A 
Dynasty’s Search for Recognition”, 114; Russel, The English Intervention, 545. 
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1405 Almada, João Vasques de Portugal Embaixador Inglaterra  Bibl324. 

1412 Martim, Oliver  Portugal Mercador Inglaterra  Bibl325. 

1416 Afonso, Pedro Portugal Mercador Bristol   Bibl326. 

1417 Afonso, Vasco Portugal Mercador Bruges  ASF327 

1420 Afonso, Fernando  Portugal Mercador Inglaterra  Bibl328. 

1420 Alcobasse, Peter de  Portugal  Londres  CPR329 

1420 Eanes, Pedro  Portugal Mercador Inglaterra  Bibl330. 

1427 Ferandez, Antonio Andaluzia Mercador Inglaterra  Bibl331. 

1429 D. Pedro Portugal Casa Real Londres  Bibl332. 

                                                 
324 Cavaleiro de Lisboa que foi enviado na Inglaterra, no caso de casamento da D. Beatriz; Se encontrava na Inglaterra anos 
mais tarde em 1413 como embaixador de D. João I; Nesta missão foi acompanhado por João Alves; onde chegaram aos 
finais de Agosto.; Os embaixadores, tiveram uma estadia longa ficando na Inglaterra, pelo menos até Fevereiro de 1414. 
Segundo F. Lopes se encontrava na Inglaterra quando lhe foi comunicada a missão de negociação deste casamento. Fernão 
Lopes, Crónica de D. João I, II (Barcelos: Livraria Civilização Editora, 1983), cap. 203: “Como foi trautado o casamento 
de dona Beatriz, irmaã deste Comde de Barcelos com o Comde dAramdell, pp 461-463; “E ora alguns mercadores nossos 
naturaães tomaram encarrego de darem allo ao ditto Conde a ditta fiança,”. MS. Cotton. Nero. B. i. Fol. 31 (a);RHL, 1405-
1413) 190, pp. 87-91.; Silva, “O casamento de D. Beatriz”, n. 15, embora não sabemos muito sobre o conteudo desta 
missão. (PRO, E/30/381- 21. 06.1413); Foedera, IX, 27, 21/06/ 1413. Segundo Wylie, The Reign of Henry the Fifth, I, 98 
“it is evident that the two parties must have crossed each other on the voyage”; A dispensa do papa João XXIII foi 
concedida em 21 de Outubro de 1413. Wylie, The Reign of Henry the Fifth, I, 98. 
325 Mercador português de quem o rei inglês Henry IV comprou em 1412 noventa e seis pipes de vinho do Algarve. Simon, 
History of the Wine Trade in England, II, 214. 
326 Juntamente com Miguel de Porto mestre. O navio tera chegado a Bristol em 16 de Novembro; e tera partido de Bristol 
para Porto o ano seguinte, em 4 de Janeiro; Uma personagem com este nome aparece numa disputa na corte de Bretanha de 
Jean V. Em Junho de 1416 os homens do vice-conde, Rohan capturaram no mar o navio La Sainte Katherine, onde era 
mestre Pedro Afonso. A carga pertencia ao alemão, Ludolf Strenhorst, “et dont le mandataire etait Jean Venterherden”. Os 
bretões pretendiam que Venterherden que dizia viver em Bruges, era inglês e vivia em Londres. Quando chegou de Bruges 
um correio que afirmava o que Venterherden dizia, Jean V decide, que não havendo guerra entre Portugal e Bretanha, o 
navio se devolve ao Pedro Afonso. No mesmo tempo outro, caso envolve uma pessoa com este nome, que é uma forte 
indicação de que se trata da mesma pessoa. Num documento se diz que Pedro Afonso, devia ao mercador de Bologna 
Bonaverus £13 10s. Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, 223, 236; Knowlson, Jean V, duc de Bretagne et 
l’Angleterre , 98; Calendar of Plea and Memoranda Rolls preserved among the Archives of the Corporation of the City of 
London at the Guildhall, A.D. 1413-1437, ed. Philip E. Jones (Cambridge, 1943), 20.03 1416, (CPMR 1413-37), pp. 49-50. 
327 (Balascus Alfonsii) Mercador e fautor portugues em Bruges. Giulia Camerani Marri, I documenti commerciali del fondo 
diplomatico Mediceo nell’Archivio di Stato di Firenze (1230-1492). Regesti, doc. 41, 25.10. 1417, p. 30.: “quamdam 
navem de Ghifloto dictam Capitanam, onustam fructuum de al garbo, scilicet ficuum, uvarum passarum seu recemorum, 
doliorum vini et coriorum trudorum deferendorum de Portugalo ad portum Schusse et ibi consignandorum Johanni de 
Bardis, Bartolomeus Bettini, merc. Lucanus” 
328 Provavelmente de Portugal (ou de Espanha) e que em 1420 levou para Inglaterra 100 laranjas, o que indica a raridade e 
do elevado preço que as laranjas tinham na Inglaterra. Salzman, English Trade in the Middle Ages, 412-413. 
329 Grant of denization to Peter de Alcobasse, born in Portugal. CPR 1416-1422, 1420, Dec. 14, p. 311. 
330 Mercador de Portugal testemunhado na Inglaterra em 1420. Salzman, English Trade in the Middle Ages, 413. 
331 Mercador de Andalusia, mas que fez etenso uso dos navios portugueses na tentativa de ultrapassar os obstaculos que as 
relações entre Inglaterra e Castela impunham ao comércio. Ele com o seu irmão Juan obtiveram um salvo-conduto de um 
ano em 1427 extendido até 1429. Em 1428 levaram para Southampton num navio português 82 toneis de vinho. Depois 
comprou panos em Londres, carregando em Sandwich no navio português. Em 1429 tera carregado outra quantia de panos, 
num navio português. Childs, Anglo-Castilian trade in the later Middle Ages, 226. 
332 Segundo filho de D. João I, que na sua longa viagem pela Europa, visitou tambem a terra da sua mãe, a Inglaterra. He 
came to England in 1425, in 1428 for his installation as Knight of the Garter, and in 1429 for the coronation of Henry VI; 
Na sua estadia ele tera actuado como um dos mais importantes negociadores no conflicto entre o bispo Beaufort e 
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1439 Afonso, Martim Portugal Mestre Southampt.  LPBS333 

1439 Afonso, Vasco  Portugal Mestre Southampt.  LPBS334 

1445 Afonso, João Portugal Patrão Inglaterra  Bibl335. 

 Almada, Alvaro Vaz de Portugal Conde Inglaterra  Bibl336. 

1469 João (de Portugal)  Lisboa Mercador Southampt.  LPBS337 

1469-70 Srapero de Lisboa   Lisboa Mercador Inglaterra  LPBS338 

1472 Brampton, Edward Portugal Mercador Inglaterra  Bibl339. 

1483 Cely, George Portugal Mercador Inglaterra  Bibl340.  

  

                                                                                                                                                                      
Gloucester, onde a sua intervenção foi considerada crucial para e reconciliação. Participu na ceremonia de coroação do rei 
Henry VI em 5 de Novembro de 1429. Anos mais tarde em 1452, foi o filho de D. Pedro, D. João, foi aceite no serviço de 
Henry VI. Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 44; Rogers, The Travels of the Infante Dom 
Pedro de Portugal; Griffiths, The Reign of Henry VI, 76-791, 190; D. Isabel, Duquessa de Borgonha pediu ao Henry VI 
que aceitasse os serviços do seu sobrinho de 15 anos. CPR, 1446-52, pp. 520-52; Griffiths, The Reign of Henry VI, 524. 
333 “De nave unde Martinus Fonse est magister, intrante”- Ankr. 4d. r. LPBS 1439-40, Liber Communis, f. 9v, p. 16, 9 de 
Dezembro de 1439. Um documento relacionado a ele parece star indicado por Maria de Lurdes Rosa, “Catálogo de 
testamentos e tombos (1296-1521) da Provedoria das Capelas de Lisboa”, Se, Testamento, 1446, 20 fl. 36, p. 548 
334 “De nave unde Vascus Fonse est magister, intrante 9 die Deecembris”- Ankr. 4d. R. LPBS 1439-40, Liber Communis, f. 
9v, p. 15, 9.12. 1439. Embora este navio junto com outros regista a entrada, o descarregamemto, o carregamento e a saída 
de Southampton no mesmo dia, na realidade estas operações foram realizadas durante uma semana. Interessante é o facto 
que estes navios chegam todas juntas, ou seja navegam em convoio. A ancoragem de 4d. diz sobre o tipo de navio, sendo 
que só as gales e os carracos pagavam mais do que 4d. de ancoragem. 
335 A Genoa chega um navio português. ‘‘De Anglia et Frandria et Ulisbona et Cadix in nau Johannes Alfonsi portugalesi’’. 
Nos registos de Southampton para 1439-1440 da entrada um navio onde ele era mestre. É provável que se trata da mesma 
pessoa e que a geografia dos seus interesses abrangia territórios tão distantes desde o Mar do Norte ao Mediterrâneo. ASG, 
Banco di S. Giorgio, Caratorum Veterum, no. 1552, fol. CV verso.; Barata, 2005: 214. Alem de ser mestre do navio tinha 
tambem mercadorias,. The Local Port Book of Southampton for 1439-40, (LPBS 1439-40) Edited with an Introduction by 
Henry S. Cobb, Southampton, 1961, L. Communis, f. 9v, p. 16, 9.12. 1439. 
336 Um dos nobres que foram ao lado de Infante D. Pedro, a quem Henry VI de Inglaterra deu a conte de Avranches. Foi 
um dos mortos na batalha de Alfarrobeira em 1449. Goodman, “England and Iberia in the Middle Ages”, 90-91 
337 Em 1469-1470 tera levado para Southampton, 30 yards de pano sem grão. LPBS, 1469-71, vol. I 1937, Book B, p. 58. 
338 Em 1469-1470 tera levado para Southampton, 12 cases, 8 barrels de sugar. LPBS, 1469-1471, I, Book A, f. 2, p. 2. 
339 Viveu por muitos anos em Londres. Filho dum mercador de Lisboa, judeu converso, naturalizado como inglês em 1472; 
Fautor de Edward IV; As ligações com a terra natal são atestadas pelo facto de ter servidores portugueses no seu serviço; 
entre os quais Eduardo Brace. CPR, 1466-77, p. 357; The Alien Communities of London in the Fifteenth Century. The 
Subsidy Rolls of 1440 & 1483-4, Edited and Introduced by J. L. Bolton (Stamford: Richard III & Yorkist History Trust, 
1998), 23, 26, 73-74; Sobre a sua vida E. F. Jacob, The Fifteenth Century, (Oxford, 1961), 592-94; CPR, 1485-94, p. 274. 
340 Mercador de origem portuguesa que aparece em 1483 naturalizado como inglês. The Alien Communities of London in 
the Fifteenth Century. p. 23, 50. 
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2. Ingleses em Portugal 

Cronologia Nome Origem Profissão Actividade Fonte 

1288 Bonquer, Henry Inglaterra Broker Inglaterra  Bibl 341.  

 Aleyn, Robert  Londres Cavaleiro Portugal  CPR342 

1331 Darcy, John Inglaterra Embaixador Portugal  Bibl343. 

1331 Trussel, William  Inglaterra Embaixador Portugal  Bibl344.  

1344 Andrew, de Offord Oxford Embaixador Portugal  Bibl345. 

1344 Edward of Wales Inglaterra C. Real Inglaterra  Bibl346. 

1345 Barton, Philip de, Inglaterra Embaixador Portugal  CPR347. 

1347 Pund, Adam Hull Mercador Portugal CPR348. 

1347 Santon, Richard Hull Mercador Portugal CPR349. 

                                                 
341 Em 23. 02. 1289, Henry Bonquer foi “admitted and sworn to the office of brokers of merchandise coming to London 
from the parts of Spain and Portugal. Calendar of Letter-Books preserved among the Archives of the Corporation of the 
City of London at the Guildhall, Letter-Book A. Circa A. D. 1275-1298, London, 1899, f. 110, p. 207 
342 Cavaleiro de Londres, que obteve protecção por ter ido na campanha de Portugal com João Fernandes (Andeiro). 23. 
02. 1382, CPMR, 1381-1412, rol A 25, membr. 10b; CCR, 1381-5, p. 112. 
343 Embaixador de Edward III, que junto com William Trussel, partiram em Julho de 1331 para o continente com cartas 
dirigidas aos reis de Aragão, Castela, França, Maiorca, Navarra e Portugal.  Chaplais, English Diplomatic Practice, 168. 
344 Embaixador de Edward III, que junto com John Darcy, partiram em Julho de 1331 para o continente com cartas 
dirigidas aos reis de Aragão, Castela, França, Maiorca, Navarra e Portugal. O mesmo parece ter sido enviado em Maio do 
ano anterior numa missão peninsular com cartas para os reis de Aragão, Castela, Maiorca e Portugal. Chaplais, English 
Diplomatic Practice, 168, 171. 
345 Um dos enviados ingleses em Portugal em 1344 para tratar do casamento do Edward, o Príncipe Negro com D. Leonor, 
a filha mais nova D. Afonso IV de Portugal; Em 11 de Novembro de 1350 o rei inglês escolheu 4 pessoas para tratar duma 
paz com os castelhanos que viviam em Flandres, um deles era Andrew de Offord. CPR 1345-1348, 1345. Nov. 8, p. 12, 
7/07/1347, p. 357; Childs, Anglo-Castillian Trade, 28. 
346 Prince of Wales, primogénito de Edward III, conhecido como o Principe Negro, foi um candidato para um enlaço 
matrimonial com D. Leonor, a filha mais nova de D. Afonso IV em 1344. A ideia de união matrimonial era anterior a este 
caso, pelo menos desde 1325 quando D. Afonso IV mandou embaixadores na corte inglesa. Mas igual como vinte anos 
antes também neste caso os interesses entre os dois reinos eram distantes. CPR 1345-1348, 8/11/1345, p. 12; 7/07/1347, p. 
357; Chaplais, English Diplomatic Practice in the Middle Ages, 249. Pattee, Portugal and the Portuguese World, 54. 
347 CPR 1345-1348, 8/11/1345, p. 12; 7/07/1347, p. 357. 
348 Mercador de Hull que tera mercadejado em Portugal em 1347 junto com Richard Santon. CPR, 1334-1338, p. 345; 
CPR, 1345-1348, pp. 216, 281, 282; CCR 1349-1354, pp. 34, 59; Kermode, Medieval Merchants, 268. 
349 Mercador de Hull que tera exportado grão para Portugal em 1347 junto com Adam Pund. CPR, 1334-1338, p. 345; 
CPR, 1345-1348, pp. 216, 281, 282; CCR 1349-1354, pp. 34, 59.; Kermode, Medieval Merchants, 268. 
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1352 Worthy, John Bristol Mercador Portugal Bibl.350 

1352 Appelayne, John Bristol Mercador Portugal Bibl.351 

1370 Love, Reginald Londres Mercador Portugal  Bibl352.  

1370 Barrett, William Londres Mercador Portugal  CPR353 

1370 Polymond, John Southampt Mercador Portugal  Bibl354.  

1372 Aubrey, John Londres Mercador Portugal  CCR355 

1373 Weston, Lambard de Inglaterra Embaixador Portugal Bibl. 356 

1374 Cokkesden, Walter Southampt. Mercador Portugal  CCR357 

                                                 
350 Era aprendiz de John Wycombe de Bristol, e tinha residido por três anos em Portugal, quando morreu da Peste em 1352. 
Wycombe se quexou que os seus bens tinham sido tomados por John Appelayne, estante em Portugal, segundo o 
testamento de Worthy. CCR, 1349-54, p. 491; Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 33. 
351 Um dos primeiros mercadores ingleses estantes em Portugal. A sua personagem sai a luz na altura da morte de John 
Worthy que era aprendiz do mercador de Bristol, John Wycombe e tinha estado por três anos em Portugal, quando morreu 
em 1352. Wycombe se quexou que os seus bens tinham sido tomados por John Appelayne, “now remaining” em Portugal. 
CCR, 1349-54, p. 491; Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century”, 33. 
352 Mercador de Londres que junto com John Aubrey e William Barret obtiveram licencia para exportar lã de Chichester, 
numa tentativa “to beat the aliens at their own game. Aparentemente eles levaram a lã para Portugal, desde que na primeira 
metade da década de 1370 estavam a importar vinho de Portugal para Londres. Calendar  of  Fine Rolls, 1369-77, 167;  
Nightingale,  A Medieval Mercantile Community, 242; CCR, 1369-74, 27, 41, 214. 
353 Mercador de Londres, um dos mais activos no comércio com Portugal; A ele e a John Aubrey lhes foram roubados £232 
bens em Portugal em 1373. Junto com Henry Iterbury carregaram vinho em Lisboa no navio Seint Thomas de John de 
Proll. O seu interesse abrangia também o comércio da lã, junto com John Aubrey. Aos inícios da década de 1370 ele junto 
com John Aubrey e Reginald Love obtiveram licência para exportar lã de Chichester e Melcombe, provavelmente para 
Portugal. O seu nome aperece numa lista de 1383 da Companhia dos Grocers de Londres. Childs, “Anglo-Portuguese 
Relations in the Fourteenth Century”, 40; CPR 1367-1370, 1370, Jan. 14, p. 339; CCR. 1369-74, 27, 41; Nightingale, A 
Medieval Mercantile Community, 232, 242; CCR. 1369-74, 27, 41, 214; “des Grocers Vestuvez en la Lyuere a Noel lan vij 
e Richard Seconde Johan Haddeley et Johan Chircheman mestres esluz pur le dit an”. Facsimile of First Volume of Ms. 
Archives of the Worshipful Company of Grocers of the City of London A. D. 1345-1463, f. 58; CCR, 1369-74, 27, 41. 
354 Mercador de Southampton patrão dum navio que enquanto estava navegando na costa portuguesa junto com um outro 
navio inglês e um navio de Genova de Barnaba Centurion, os dois ingleses capturaram o navio genovês dizendo que era 
navio de inimigos. O seu interesse no comércio com Portugal ia desde os inicios dos anos 1370. Segundo um documento de 
20 de Fevereiro de 1374, o seu feitor Walter Cokkesden tinha sido preso em Portugal com mercadorias dele e dos 
mercadores de Londres John Aubrey e William Baret, no valor de £232. O rei inglês ordena que se procede a apreensão das 
mercadorias que diversos mercadores portugueses tinham no navio “la Corps Seint”, onde  João Geraldes era mestre. CPR, 
1370-4, p. 393; CCR, 1374-7, p. 8; CCR, 1377-81, pp. 296, 317, 396, 399; CPR, 1381-5, p. 564; CCR, 1381-5, pp. 63, 549, 
552; CPR, 1388-92, p. 27. CPR 1388-1392, 11/5/ 1389, p. 27;  CCR, 1374-1377, pp. 8, 41; Childs, “Anglo-Portuguese 
Relations in the Fourteenth Century”, 34-39. 
355 Mercador proeminente de Londres com interesses no comércio com Portugal. CCR. 1369-74, 27, 41; Nightingale, A 
Medieval Mercantile Community, 232. 
356 Um dos emissários do duque de Lencastre que foi enviado para Portugal junto com John Mere para negociar uma 
aliança com D. Fernando. Armitage-Smith, John of Gaunt, 101. 
357 Segundo um documento de 20 de Fevereiro de 1374, era “yeoman” de John Polymond e foi preso em Portugal com 
mercadorias dele no valor de 200 marcos. Residia desde longo tempo em Portugal e agora era obrigado de deixar o pais 
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1379 Daniel, Thomas Bristol Mercador Portugal  Bibl358. 

1370-80 Bledlow, Thomas Inglaterra Mercador Portugal  Bibl359.  

1370-1380 Fresh, John Londres Mercador Portugal  Bibl360.  

1381 Morieux, Thomas  Norfolk Militar Portugal Bibl. 361 

1381 Beauchamp, Guillaume  Inglaterra Militar Portugal  Bibl362. 

1381 Beauchamp, William  Inglaterra Militar Portugal  Bibl363.  

1381 Bettenham, William Inglaterra Embaixador Portugal  Bibl364.  

1381 Botreaux, William Inglaterra Militar Portugal  CPR365 

1381 Symond, Thomas Inglaterra Militar Portugal  Bibl366.  

                                                                                                                                                                      
temendo pela sua vida. Por causa disto o rei inglês ordena a apreensão das mercadorias que diversos mercadores 
portugueses tinham no navio “la Corps Seint”, onde  João Geraldes era mestre. CCR, 1374-1377, p. 8. 
358 Foi enviado de D. João I a corte inglesa em Dezembro de 1383 junto com Lourenço Martins. Alem disso era mercador, 
que efectuava a sua actividade principalmente no eixo entre Bristol e Lisboa/ A sua presença neste comércio se documenta 
desde 1379 ou mesmo antes. Entre ele e Fernando Afonso de Albuquerque, embaixador de D. João I, tera surgido um 
contencioso em 1385, e Albuquerque apresentou em Inglaterra uma petição em que se queixava do apresamento, que 
Daniel fizera de um navio português. É de sublinhar o facto que D. João mandava numa missão tão importante um 
mercador estrangeiro. Esta pratica era bastante comum na Idade Media. O seu nome aparece em Bristol, tendo enviado 
uma carga de panos para Portugal no navio São António de Lisboa em 23 de Março de 1382.TNA, K. R. Customs 
Accounts, 16/13; Russell, English Intervention, 363; Faria e Miranda, “Pur bone alliance et amiste faire”, 116; Ruiz, 
“Castilian merchants in England 1248-1350,” 178. 
359 Era alderman e sheriff e importou óleo de Espanha para Bristol. Simon Smith e Thomas Bledlow “were exporting cloth 
which was almost certainly going to Spain or Portugal. TNA E. 122/194/20; Childs, “Anglo-Portugueses Trade in the 15th 
Century”, 204-207). Childs, Anglo-Castilian trade, 212; Nightingale, A Medieval Mercantile Community, 530. 
360 Mercador de Londres, que tinha aberto as portas da cidade aos insurgentes na revolta dos Peasants. Fresh foi eleito 
alderman em 1385 até 1397. Foi sócio de Brembre no comércio com Portugal. Sutton, The Mercery of London, 109, 565. 
361 Nobre de Norfolk que casou com a filha natural de John of Gaunt, Blanche. Veio com Edmund of  Langley, em Portugal 
em 1381 e tinha lutado na França e Escócia. Morreu em 1387 em Castela. Sumption, The Hundred Year’s War, III, 617. 
362 Lider militar que chegou em Portugal na expedição de 1381 com o conde de Cambridge, sendo junto com Mathieu de 
Guerney entre os mais distintos veteranos militares. Perroy, L’Angleterre et le grand Schisme d’Occident, 220. 
363 Irmão mais novo do conde de Warwick. Era um dos comandantes mais proximos de Edmund de Langley em Portugal. 
Enviado do rei inglês em Portugal em Fevereiro de 1382, com William Bettenham e  Alfons Seyns com cartas para o conde 
de Cambridge. Walker, Lancastrian Affinity, 264; Palmer, England, France and Christendom, 1377-99, 112-113. Sobre o 
seu papel nas negociações entre Inglaterra e Flandres: Chronica Maiora of Thomas Walsingham 1376-1422, 119. 
364 Cavaleiro do Sir William Beauchamp, enviado do rei inglês em Portugal que em Dezembro de 1381 voltou para 
Inglaterra. Dois meses mais tarde foi enviado de novo para Portugal junto com William de Beauchamp e Alfons Seyns. 
Perroy, L’Angleterre et le grand Schisme d’Occident, 223.; O cronista de Westminster refere a chegada na corte inglesa 
dum bispo e dum cavaleiro, chancelor do rei de Portugal. The Westminster Chronicle 1381-1394, pp. 30-31. 
365 Um dos lideres militares da expedição de Edmund de Langley. A sua identificação é problemática, desde que neste 
tempo havia três personas notáveis com este nome.. Ele junto com outros “in an expedition with the king’s uncle…, 
behaved so rebelliously that he could not accomplish the object of the expedition. Chronica Maiora of Thomas 
Walsingham, I, 1376-1394, pp. 119, 408-409. Walker, Lancastrian Affinity, 113; CPR 1381-1385, 3/07/1383, p. 348-349 
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1381 Simond, Thomas Inglaterra Portugal Bibl. 367 

1381 Bolton, John de Inglaterra Militar Portugal  Bibl368. 

1381 Trau, Soudan de Gasconha Militar Portugal  Bibl369.  

1381 Fichet, Thomas Inglaterra Militar Portugal  Bibl370 

1381 Edmund of Langley Inglaterra C. Real Portugal  Bibl371.  

1381 Gournay, Mathew Inglaterra Cavaleiro Portugal  Bibl372.  

1382 Seyns, Alfons Inglaterra Embaixador Portugal Bibl.373 

                                                                                                                                                                      
366 Um dos lideres militares que chegou em Portugal na expedição de 1381 junto com o conde de Cambridge. Voltou com 
John de Lancaster na sua expedição de Castela, e morreu no verão de 1387 por causa da peste. Russell, English 
Intervention, 302; The Westminster Chronicle 1381-1394, pp. 190-191. 
367 Vassalo de John of Gaunt que participou na guerra de 1381. Perroy, L’Angleterre et le grand Schisme d’Occident, 220. 
368 Tomou parte na expedição do conde de Cambridge, e participou em desordens contra o conde. Em Abril de 1383, foi 
detido “pro rebellione quam fecit erga comitem Cantebr. Nuper locum tenentem regis in partibus Portugalie”. TNA, Issue 
Roll 496, m. 2; Perroy, L’Angleterre et le grand Schisme d’Occident, 228. 
369 (1325-1384) (Soudan de Latran) Trata-se de Bermont Arnaud de Preissac, Soudan (Governador) de La Trau, aliado de 
John of Gaunt que chegou em Portugal na expedição de 1381. Chegou em Portugal mais tarde do que o resto da expedição. 
Senhor do estuario da Gironda, das regiões de Montendre, Didonne e Montagne sur- Gironde. Soudan era um titulo que se 
usava na Gasconha e que significava “senhor”. Guilhem Pépin, “Le cries de guerre “Gueyenne!” et “Saint George!”. 
L’expression d’une identité politique du duché d’Aquitaine anglo-gascon”, Le Moyen Age, 112, (2006/2): 266; Perroy, 
L’Angleterre et le grand Schisme d’Occident, 221; C) ANF, JJ 68, fol. 454 v°, voir Registre du Trésor des Chartes, t. 3, 
Règne de Philippe de Valois, 1re part., JJ 65A à 69. Inventaire analytique, éd. J. Viard et A. Vallée (Paris, 1978), p. 340, n° 
2569 (17/07/1347); Froissart, éd. Raynaud, t. X, p. 136-139. 
370 Vassalo do Duque de Lancaster que chegou em Portugal na expedição de 1381 com o conde de Cambridge. Voltou com 
John de Lancaster na sua expedição de Castela, e morreu no verão de 1387 por causa da peste. Perroy, L’Angleterre et le 
grand Schisme d’Occident, 220; The Westminster Chronicle 1381-1394, pp. 190-191. 
371 Conde de Cambridge e Duke de York (1342-1402). Era o quarto dos cinco filhos de Edward III que chegaram a 
maturidade. Casou em 11 de Julho de 1372 com Isabela de Castela a mais nova das tres filhas de Pedro o Cruel, com Maria 
de Padilla. Um ano antes, John of Gaunt tinha casado a irmã mais velha de Isabel, D. Constança. Em 19 de Julho de 1381, 
desembarcou com a armada inglesa com 48 naus e barcas. “Vinha também Edward, seu filho de seis anos, que, como ficara 
acordado, casaria com a infanta D. Beatriz, que tinha completado oito... A infanta portuguesa fora já prometida em 
casamento diplomático e utilizada como moeda de troca em várias circunstâncias políticas, antes e também depois deste 
caso. D. Fernando tera pedido ao conde de deixar Edward em Portugal, mas o conde não tera aceite. A sua expedição em 
Portugal no ano de 1381 parece ter sido a unica experiencia dele como lider independente de exercito, embora este tem 
sido considerado como “an expensive fiasco”. Voltou para Inglaterra em 24 de Novembro de 1382. Segundo Walsingham 
o mestre de Aviz, quando depois da morte de D. Fernando I, foi no castelo de Lisboa para encontrar a rainha, tera acusado 
a rainha de não ter mantido a palavra sobre o casamento de D. Beatriz com Edward. Pugh, “The Southampton Plot of 
1415”, 70; Saul, Richard II, 96-9; Russell, English Intervention, 302-44; Martins, D. Fernando, O Formoso, 78-80; The St. 
Albans Chronicle. The Chronica Maiora of  Thomas Walsingham, I, 1376-1394, f. 298v, pp. 656-657, 774-777. 
372 Cavaleiro e lider militar que chegou em Portugal na expedição de 1381, sendo junto com Guillaume de Beauchamp 
entre os mais distintos veteranos militares da expedição. Tinha longa experiência de guerra na Bretanha e Gasconha. Tinha 
sido durante a sua carreira, capitão de Brest e seneschal de Landes. Perroy, L’Angleterre et le grand Schisme d’Occident, 
220; The St. Albans Chronicle, I, 1376-1394, f. 272, pp. 408-409; Russel, English Intervention, 36, 40, 189  n. 2, 271; 
Jones, Ducal Brittany, pp. 44, n.1, 50 n.1, 219; Goodman, John of Gaunt, 215, 229. 
373 Enviado inglês em Portugal em Fevereiro de 1382 junto com William Bettenham e William Beauchamp, com 
mensagens para o conde de Cambridge. Em 10 de Dezembro foram pagos em relação a sua ida “vers les parties de 
Portugale en notre message ovesque”. TNA, Exchequer of  Receipt, Warrants for Issues, bundle 12, file 82.  
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1384 Pecok, Richard Inglaterra Cavaleiro Portugal Bibl. 374 

1385 Montferrand, Guillaume Gasconha Militar Portugal Bibl.375 

1385 Gressingham, Peter Inglaterra Militar Portugal Bibl. 376 

1385 Haywod, John Bristol Mercador Portugal TNA377 

1386 Gaunt, John of Inglaterra C. Real Portugal  Bibl378. 

1386 Arnold, William Inglaterra Casa Real Portugal  Bibl379. 

1386 Parr, John Inglaterra Embaixador Portugal Bibl. 380 

1387 Filipa de Lencastre Inglaterrra Casa Real Portugal  Bibl381.  

1387 Katherine de Lencatre Inglaterra C. Real Portugal Bibl. 382 

1387 Laurence, Thomas Inglaterra Mercador Portugal Bibl. 383 

1387 Bozied, Laurence Inglaterra Mercador Portugal CPR384 

                                                 
374 “protection in favour of Richard Pecok, esquire, then about to set out for Portugal on the king’s service in the company 
of the master of St. James of Portugal. 17/08/ 1384. CPMR, 1381-1412, roll A 27, membr. 12b, p. 81. 
375 Comandante dos gascões na Aljubarrota e proeminente nobre gascon. Sumption, The Hundred Year’s War, III, 564. 
376 Um dos lideres militares das companhias que chegaram em Janeiro de 1385 em Portugal. Guedes, A Aliança inglêsa, 86. 
377 Segundo um documento de 8 de Junho de 1385 obteve licenca de exportar 50 quarters de farinha de Bristol para 
Portugal. Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, doc. 23, p. 40. 
378 A sua campanha e envolvimento na península Ibérica durante as décadas de 1370-1380 é um dos capitulos mais 
importantes da presença inglesa na península. Sobre a sua figura remeto para Manuela Santos Silva, “John of Gaunt, duque 
de Lancaster, rei de Castela e Leão: a “praxis” de vida de um cavaleiro durante a Guerra dos Cem Anos”, in VI Jornadas 
Luso-Espanholas de Estudos Medievais. A Guerra e a sociedade na Idade Média, 6, 7 e 8 de Novembro de 2008, 
(Batalaha: SPEM, 2009), 159-171.  
379 Maior-domo da rainha D. Filipa. Macaulay, They went to Portugal, 39. 
380 Agente inglês que estava em Portugal em 1386. No cerco de Chaves, negociou com D. João I o envio de navios de 
transporte para assistir o Duque de Lencaser na sua expedição de Castela. Sumption, The Hundred Year’s War, III, 577. 
381 Rainha de Portugal, esposa de D. João I, casada a 2 de Fevereiro de 1387 aos 27 anos de idade. Era a filha mais velha de 
John of Gaunt, o oitavo filho de Edward II. Provinha da dinastia dos Plantagenetas, e o seu irmão subirá ao trono como 
Henrique IV. Teve cinco filhos e uma filha que chegaram a maduridade. Alem de ter sofrido um aborto, em Julho de 1387, 
uma filha nascida em 1388 e morta sem fazer o ano, em 1390 em Santarem nasceu o filho Afonso, que morreu aos dez 
anos de idade. Coelho, D. João I. O de Boa Memória, 54-56. 
382 Meia-irmã da D. Filipa de Lencastre, filha do duque de Lencastre com a sua segunda mulher Constança. Foi rainha de 
Castela pelo seu casamento com o rei de Castela. Depois do casamento da D. Filipa enquanto se encontrava no norte de 
Espanha na campanha castelhana do seu pai, tera visitado a sua irmã em Portugal. Macaulay, They went to Portugal, 38. 
383 Mercador de Marshfield que em conjunto com Laurence Bonet importou 200 quarters de trigo de Bristol para Bordeaux, 
Bayonne ou Portugal. CPR, 1385-1389, p. 281. 
384 “Licence for Thomas Laurence and Laurence Bonet of Marshfield to ship 200 quarters of wheat from Bristol to 
Bordeuax, Bayonne or Portugal.” Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, p. 40: CPR 1385-1389, 6/03/1387, p. 281. 
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1387 Davenport, Adam Inglaterra C.  Rainha Portugal  Bibl385. 

1392 Armão, Ingles Bristol Mercador Porto  Vereações386 

1392 Crosse, Robert del Hull Mercador Portugal  CCR387 

1395-96 Barstaple, John Bristol Mercador Portugal  Bibl388.  

1400 Monde, de “Tramua” Inglaterr  Portugal ANTT389 

1402 Payn, Robert Inglaterra Tradutor Portugal  Bibl390.  

1405 Bablake, John Inglaterra Embaixador Portugal  RHL391 

1405 Wiltshire, John  Inglaterra Embaixador Portugal  Bibl392.  

1413 Wydeford, Hugh et al. Bristol Mercador Portugal CPR393 

1414 Grocers (2) Inglaterra Mercador Portuga Bibl. 394 

                                                 
385 Prebendio da cathedral de St. Paul chanceler da corte da rainha D. Filipa. Macaulay, They went to Portugal, 39. 
386 Em 1392 os mercadores do Porto se queixavam de que “ora anda aa dita Çydade do porto homeens Ingresses 
mercadores de Ingraterra e comprarom per ssy e per outras pessoas Aueres de peso Assy na dita Çydade do porto como per 
as outras partes desta comarca e deste Reyno fora da dita Çydade de Lixboa antre as quaes disse que Era huum delles 
Armam Ingres de bristoy que aa dita Çydade do porto trouxera sseus panos E que uendera delles A Retalho”. Um morador 
de Coimbra “os uendera A rretalho em nome daffonso doniz de aueiro dizendo que Eram do ditto Affonso doniz ssseendo 
do dito Armam.” Documentos e Memórias para a História do Pôrto, II. “Vereaçoens”, Anos de 1390-1395, comentário e 
notas de A. de Magalhães Basto, Porto, Câmara Municipal, s. d. Ano 1392, LXXV. fl.50, pp. 160-161.    
387 Mercador de Hull que aos finais do século XIV chegou ao Algarve para comprar produtos locais. CCR,1392-1396, p. 
324; Kermode, Medieval Merchants, 180. 
388 Barstaple foi mayor de Bristol nos anos 1395-1396 e fez negócio com os portos bâlticos, espanhois e portugueses. 
Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, 44. 
389 Em 9.11.1400 obteve carta de quitação. ANTT, Chanc. D. João I, liv. 5, fl. 27; Rau, A Casa dos Contos, 20.  
390 Tradutor da obra de John Gower Confessio Amantis do inglês para português, aos inícios do século XV. Payn tera 
adquirido o seu conhecimento da lingua portuguesa na corte portuguesa onde ele tera vivido por bastante tempo. Segundo 
Russell Payn tera deixado o serviço a rainha Filipa por vota de 1402 para ser canonigo da Sé de Lisboa. Joyce Coleman, 
“Philippa of  Lancaster, Queen of Portugal- and Patron of the Gower Translations?”, in  England and Iberia in the Middle 
Ages, 12th-15th century. Cultural, Literary, and Political Exchanges, ed. María Bullón-Fernández (New York: Palgrave 
Macmillan, 2007), pp. 135-165. 
391 Enviado do conde de Arundel na corte portuguesa no caso do casamento de D. Beatriz com o conde de Arundel. Veio a 
Portugal junto com John Wiltshire. Cotton. Nero. B. i. Fol. 32 (b); RHL, II. 1405- 1413, 191, pp. 92-95. 29/10/ 1405. 
392 Cavaleiro e embaixador do conde de Arundel na corte portuguesa no caso do casamento de D. Beatriz. Chegou em 
Portugal junto com o John Bablake. Fernão Lopes ilustra a entrevista entre os embaixadores do conde e D. Beatriz, na 
presença do rei e de D. João, Arcebispo de Lisboa, dialogo que segundo o cronista tera sido conduzido em português. MS. 
Cotton. Nero. B. i. Fol. 32 (b); RHL, 1405- 1413, 191, pp. 92-95. 29/10/ 1405. Diz o cronista, “e aquele Mosse Johã 
[Huelsira, cavaleiro da casa do Comde], especiall procurador pera esto, com gram reverencia tomou a mão direita della e 
em linguagem purtugues, sem em ademdo aqui palavra, nem mudando a foorma, disse estas seguintes razões”. Fernão 
Lopes, Crónica de D. João I, II, (Barcelos: Livraria Civilização, 1983), cap. 203. 
393 Licence for Hugh Wydeford, merchant of Bristol, to buy 20 weys of wheat in Ireland and take them in ships to 
Portugal… like for Nicholas Norwich and William Neville. CPR 1413-1416, 1413, Sept. 9. p. 94. 
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1422 Carew, Thomas Inglaterra Embaixador Portugal  Foed395.  

1433 Nanskilly, John Londres Mercador Portugal  Bibl396.  

1433 Titmersshe, Stephan Londres Mercador Portugal  Bibl397.  

1438 Broun, Nicholas Inglaterra  Lisboa Bibl.398 

1439 Church(eman), John Londres Mercador Portugal  LPBS399 

1440 Becar, João Inglaterra Mercador Lisboa  ANTT400 

1445 James, Bartholomew Portugal Mercador Inglaterra Bibl.401 

1446 Alfold, Peter Londres Mercador Portugal  Bibl402. 

1446 Doland, John Londres Mercador Portugal  Bibl403.  

1446 Logan, Henry Londres Mercador Portugal Bibl. 404 

                                                                                                                                                                      
394 Em 1414, mercadores de Londres exportavam milho para Portugal. Childs, Anglo-Castilian trade, 97, n. 102. 
395 Embaixador que foi enviado junto com William Lynwood para Portugal em Fevereiro de 1422, quando o rei Henry V 
estava, cercado pelos franceses em Meaux. Eles deixaram Inglaterra nos inicios de Fevereiro e voltaram em Setembro do 
mesmo ano. Foedera, X, 168; “Their mission seems unsuccessful”. Wylie e Waugh, The Reign of Henry the Fifth, III, 361. 
396 Cidadão de Londres que em 9 de Março 1933 tera importado juntamente com Robert Sturmy e Stephan Titmersshe 
mercadorias no valor de £22 no navio do português João Eanes (Johannes Yanus) via Londres. CPR 1446-52, p. 494 (11 
July 1452); Stuart Jenks, Robert Sturmy’s Commercial Expedition to the Mediterranean  (1457/8). With Editions of the 
Trial of the Geoneses before the King and Council and of other sources, Bristol Record Society, 2006, 2. 
397 “Mercer” de Londres, que em 9 de Março 1433 importou juntamente com Robert Sturmy e John Nanskilly mercadorias 
no valor de £22 no navio do portugues João Eanes; Jenks, Robert Sturmy’s Commercial Expedition, 2. 
398 Nicholas Broun seems to have lived in Lisbon for ten years, as his grant of 1438 to live tax free in Lisbon was 
confirmed in 1448. Azevedo, ‘Comercio anglo-português’, 61, 65-6; PRO, PRO31/8/153, fos. 632, 640. Childs, “Anglo-
Portuguese Trade in the Fifteenth Century”, 208.  
399 Patrão de navio que carregava regularmente mercadorias de e para Portugal e Espanha usando os seus navios. Numa 
ocasião exportou panos num navio de Lisboa. Mandou dois dos seus navios a Lisboa em 1437 e 1441. Devido as suas 
fortes ligações com a Peninsula, obteve o direito de ser o hosteleiro dos espanhois em Londres. “in 1438 he was described 
as factor of the King of Portugal, exporting wool to Florence in exchange for cloth of gold.” Facsimile of First Volume of 
Ms. Archives of the Worshipful Company of Grocers of the City of London, 1345-1463, I, f. 58. (1383); Importava 
mercadorias do Atlântico peninsular, mas também do Mediterrâneo. TNA, C1/ 11/ 204; Childs, Anglo-Castillian Trade, 
111, 140, 155, 164, 184; Cobb, Southampton 1439-40, p. lxiv; Sutton, The Mercery of London, 249; TNA, C76/119m. 5, 
120 m. 4, 123 m.; E122/73/12, 76/38, 77/3. Childs, “Anglo-Portuguese Trade in the Fifteenth Century”, 206. 
400 Em 17 de Março de 1440, obteve a nacionalidade portuguesa. Tinha vivido em Lisboa há mais de quarenta anos. ANTT, 
Chancelaria de D. Afonso V, liv. 20, fl. 149; Virgínia Rau, “Privilégios e legislação portuguesa referentes a mercadores 
estrangeiros (séculos XV e XVI)”, in Estudos sobre história económica e social do Antigo Regime, 209. 
401 Bartholomew James mercador “who became alderman and mayor of London was born of an English father in Portugal. 
Childs, “Anglo-Portuguese Trade in the Fifteenth Century”, 207. 
402 Mercador de Londres que emJunho de 1446 mandou junto com John Doland e Henry Logan 113 panos num navio 
português em direcção a Portugal. Sutton, The Mercery of London, 294. 
403 Mercador de Londres que em Junho de 1446 mandou junto com Peter Alfold e Henry Logan 113 panos num navio 
português para Portugal. TNA, Petty Custom, 26. 1- 29. 9. 1446, E 122 /73/ 20B; Sutton, The Mercery of London, 294. 
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1457 Jakes, Robert Inglaterra Mercador Portugal Bibl. 405 

1457 Sturmy, Robert Bristol Mercador Portugal  Bibl406.  

1458 Chestre, Henry Inglaterra Mercador Portugal  Bibl407.  

1464 Conde de Ormond Inglaterra Embaixador Portugal Bibl. 408 

                                                                                                                                                                      
404 Mercador de Londres que em Junho de 1446 mandou junto com John Doland e Peter Alfold 113 panos num navio 
português em direcção a Portugal. Sutton, The Mercery of London, 294. 
405 Era activo no comércio com Portugal aos meados do século XV e um dos que apoio financialmente a expedição de 
Robert Sturmy de 1457-1458. Jenks, Robert Sturmy’s Commercial Expedition to the Mediterranean, 25. 
406 Um dos grandes navegadores e mercadores ingleses do séc. XV, reconhecido como um dos pioneiros da expansão 
comercial inglesa. A sua expedição de 1457-1458 e considerada como a primeira tentativa inglesa para expandir o 
comércio alem das fronteiras da Europa norte. A personagem de Sturmy não pode ser completa sem ter em conta o seu 
relcionamento com Portugal. Duas décadas antes da sua trágica expedição, Sturmy mantinha relações estreitas com 
Portugal, tendo em 9 de Março 1433 importado juntamente com Stephan Titmersshe e John Nanskilly  mercadorias no 
valor de £22 no navio do português João Eanes. A composição dos mercadores que apoiaram financialmente a expedição 
mediterrânica de Sturmy incluia cinco deles (num total de 49) que eram activos no comércio com Portugal. Jenks, Robert 
Sturmy’s Commercial Expedition, 2; 25. 
407 Mercador que estava activo no comércio com Portugal aos meados do século XV e um dos que apoio financialmente a 
expedição no Mediterrâneo de Sturmy. Jenks, Robert Sturmy’s Commercial Expedition, 25. 
408 Um dos embaixadores lancastrianos que tentou obter a ajuda de D. Afonso V na disputa pelo trono de Inglaterra entre os 
Lencaster e York. “In December  (1464) Margaret of Anjou and her council concerted proposals to be put to Afonso V for 
a Portuguese army to restore Henry VI.”; Goodman, “England and Iberia in the Middle Ages”, 92. 
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3. Italianos em Portugal 

Cronologia Nome Origem Profissão Actividade Fonte 

1270 D. Vivaldo Genova  Lisboa Bibl.409 

1317 Pessagno, Manuel (+20) Genova Mercador Portugal Bibl.  410 

1365 Corte Mayor, Rafael de Piacenza Mercador Lisboa ACML411 

1372 Marino, Ricardino Genova Mercador Lisboa Bibl.412 

1379 Castro Lenbeni, Oliveiro  Portugal Mercador  Genova  Bibl. 413 

1379 Maraboto, Rafaello Genova Mercador Lisboa  Bibl414.  

1379 Pedro Lisboa Mercador Genova  Bibl415.  

1380 Puteo, Baruffus de Milão Mercador Lisboa Bibl. 416 

1381 Bom, João Lisboa Patrão Genova Bibl. 417  

                                                 
409 «don Viualdo genoes cidadaõ de lixboa». ANTT, Chancelaria de D. Affonso III, liv. I, f. 144.; fixado em Lisboa, desde 
1270,”. José Mattoso, in História de Portugal (dir. de José Mattoso), vol. II, p. 254 
410 Em 1317 foi escolhido por D. Dinis como admiral da marinha portuguesa. A sua escolha tera sido influenciada pelo 
facto de ser um e marinheiro experimentado nas aguas portuguesas e do Mar do Norte. Desde 1306 tinha fretado galés para 
levar mercadorias na Inglaterra. R. Doerhard, “Les galères génoises dans la Manche et la Mer du Nord à la fin du XIIIe et 
au debut du XIVe siècle”, Bull. Inst. Hist. belge de Rome (19): 14; L. T. Belgrano, “Documenti e Genealogia dei 
Pessagno”, Atti della Società Ligure di storia patria, (15): 250-1; Ruddock, Italian Merchants and Shipping in 
Southampton, 20. 
411 “Prazentim, “estante” em Lisboa no reinado de D. Pedro I. Em 4 de Dezembro de 1365 o rei ordena o cancelamento dos 
privilégios concedidos a ele, proibindo ao mesmo tempo a todos os estrangeiros a revenda de mercadoria no reino. ACML, 
Livro dos Pregos, f. 70v; DP. I, n.o 104, pp. 118-119; Damas, Os italianos em Portugal, 23-24. 
412 Ricardino Marino de compagna quas habuit in Lisbona. Sturler, Les relations commerciales, II, 1372,  p. 428. 
413 Aparece como português do reino de Castela num documento de 1379, que tinha emprestado ao português Pedro de 
Liboa, habitante de Genova, 10 florins de ouro. Not. Antonio de Benitio, IV (1379-1384), ff. 44-44v. 4 de Junho de 1379; 
Sturler, Les relations commerciales, II, no. 375. 
414 Os genoveses utilizavam os portos portugueses, especialmente Lisboa como escala desde 1370. Em 1379 um 
castelhano, Diego Ortiz de Portugalete, em Biscaia fretava ao genoves Raffaello Maraboto o seu navio com o qual podia ir 
ou fazer escala em qualquer dos pontos habituais de escala dos navios genoveses. Estão mencionados Pisa, Nice, Napoli, 
Bruges, Lisboa, Cadiz e Sevilha. Sturler, Les relations commerciales, II no. 308, 377. Aqui e dado como “Diego Ortiz de 
Portugal” pela autora, mas é obvio que era de Portugalete de Biscaia e também na Introduction, p. 64, a autora pensa que se 
trata de um português emigrado na Castela. 
415 Mercador de Lisboa que aparece nos documentos notariais genoveses como Pedro de Lisbona do reino de Castela, e 
habitante de Genova no bairro de Mole, que num documento de 1379 aceitava ter recebido do outro portugues Oliveiro de 
Castro Lenbeni do reino de Castela uma soma de 10 florins e tambem dum Ferando de Murcia 14 florins. Naquele tempo 
este junto com o Murciano estavam em viagem numa galera de Spinola em direcção a França. Not. Antonio de Benitio, IV 
(1379-1384), ff. 44-44v 4 de Junho de 1379; Sturler, Les relations commerciales, II, no. 375. 
416 Em Julho de 1380 obteve salvo-conduto para o navio “Le Seint Esprit” de Ecluse, sailing with goods of merchants of 
Milan and Genoa from Sluys to Lisbon, and thence to Bristol or Southampton or any English port. CCR, 1377-1381, p. 22, 
16.07. 1380. Carus-Wilson, The Overseas Trade of Bristol, no. 17. 
417 (Johannes Bonus) Patrão dum navio português que em Fevereiro de 1381 se encontrava na Genova e que tinha recebido 
de Giacomo Pallavicino 900 francos de ouro de França para o frete do navio, segundo as condições concordadas 
anteriormente em Portugal um ano antes. Durante o tempo que estava fretado tinha sido capturado pelo aragoneses em 
Setembro de 1380. Testemunhavam perante o notário genovês 4 pessoas, dois dos quais eram portugueses: João Pires de 
Alverca de Lisboa (Joham Peres de Avega de Lisbona) e João Abado de Lisboa. Um caso que ilustra as perdas e perigos 
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1383 Campora, Antony Genova Mestre Lisboa CPR418 

1384 Lomellini, Basilio  Genova Mercador Lisboa  Bibl419.  

1384 Spinola, Lodisio Genova Mercador Lisboa Bibl. 420 

1384 Pomma, Antonio de Genova Mercador Lisboa Bibl. 421 

1388 Doria, Domenico Genova Mercador Barcelona Bibl. 422 

1388 Portovenere, Raimondo de Genov Mercador Lisboa Bibl. 423  

1388 Antão (Micer) Piacenza Mercador Lisboa Bibl. 424 

1397 Biondo, Lucca del Genova Patrão Lisboa Bibl. 425 

1421 Bardi, Mateo Florença Mercado Florenç ASF426 

1421 Medici, Giovanni 

Vincenzo  

Florença Eclesiastico Lisboa Bibl.427 

1424 Lomellini, Bartolomeo Genova Mercador Lisboa Bibl. 428 

                                                                                                                                                                      
que os patrões portugueses corriam por causa dos conflitos entre diversos estados, neste caso entre Aragão e Genova. Not. 
Teramo Maggiolo e Giovanni Bardi, IV, ff. 59v-60, 9/2/ 1381; Sturler, Les relations commerciales, II, no. 384. 
418 Ordem “… to restore to Daniel de Mary, Humphrey (S)pynell and John Carlo, merchant of Genoa, a ship of Genoa of 
which Antony Campora of Genoa is master, freighted at Romeneye and Lusshebon with goods of Genoese and other 
merchants friendly to the King, for Middleburgh in Seland, which was seized at sea as belonging to enemies and taken to 
Rye by certain ships of England of which Robert Parys is captain. CPR 1381-1385, 6/11/1383, p. 354-355 
419 Em 1383, numa viagem de Londres para Genova, o navio foi inspeccionado e foi confirmado o seu bom estado num 
lugar chamado Molendium, perto de Londres. Em Lisboa, a carga estava intacta, e só na costa de Malaga que o navio foi 
castigado pela tempestade. Outro testemunho diz que em Lisboa tinham visto que os panos tinham começado a molhar 
duma parte, assim fizeram o necessário para remediar o problema. Not. Giovanni Bardi, II, ff. 242v-243,22. 03. 1384; 
Sturler, Les relations commerciales, II, no. 420, 424, 26.03.1384 
420 Tinha interesses comerciais em Lisboa deu a Martino de Andrea 80 libras portuguesas da soma de 20 livras grossas de 
Flandres para entrega-las ao Antonio de Pomma genovês que estava em Lisboa em nome de Lodisio Spinola. Este remete-
nos para ver a hipotese de Antonio de Pomma agir como agente de Lodisio Spinola em Lisboa.  Not. Giovanni Bardi, II, ff. 
212-212v, Genova 26 de Abril de 1384; Sturler, Les relations commerciales, II, no. 431. 
421 Genovês que em Lisboa em 1384 segundo o testemunho de Melchiore Marini, mandatário de Lodisio Spinola recebeu 
de Martino de Andrea 80 libras portuguesas.Not. Giovanni Bardi, II (1376-1384), ff. 212-212v, 26.04. 1384; Sturler, Les 
relations commerciales, II, no. 431. 
422 “Domenico Doria donne quitance a Brancaleone Doria de la part qui lui restait sue sur une somme de 105 livres 
sterlings provenant des benefices des affaires faites par Bracaleone en Angleterre et a Lisbonne”. 20.02. 1388; Sturler, Les 
relations commerciales, II, no. 511. 
423  “Francesco de Bovino de Varazze, relate les voyages et les operations commerciales effectuees par Raimondo a bord 
du navire dont etait patron Valarano Gentile: ... l’expedition de draps, de Bruges a Genes, par voie de terre; un voyage en 
Galice (septembre 1388) ou il echange des draps de Valenciennes contre du bois qu’il vendit a Lisbonne; un voyage vers 
Damme (mars 1389) ou il vendit du vin, avec retour a Lisbonne (avril-mai 1389) ou il chargea du vin et du miel.” Not. 
Cristoforo Revellino, IV, ff. 113 ss, Genova, 20.08. 1392; Sturler, Les relations commerciales II, no. 538. 
424 Prazentim. Referenciado em Dezembro de 1388 num aforamento em três vidas de umas casas que o rei tinha na Rua 
Nova. ANTT, Chancelaria de D. João I, liv. 2, fl. 186. Damas, Os italianos em Portugal, 52. 
425 Patrão de navio genovês que na primavera de 1397 junto com o seu sócio chamado Banderone tera chegado de Lisboa, 
na sua volta de Flandres, e terão deixado em Lisboa algumas mercadorias. Orlandi, Mercaderies i diners: la 
correspondència datiniana entre València i Mallorca (1395-1398), no. 174, p. 451, 19 Abril de 1397. 
426 “Johannes Vincencii Medici can. eccl. Ulixibonensis in regno Portugalie protestas occasione duarum litterarum cambia 
duc. LXXIV a Toma de Bombardis Ulixibone missarum ad Matheum de Bardis et Silvestrum Anthonii, soc. campsores”. 
Marri, I documenti commerciali del fondo diplomatico Mediceo, doc. 63, 30/06/1421, p. 36 
427 Marri, I documenti commerciali del fondo diplomatico Mediceo, doc. 63, 30/06/ 1421, p. 36 
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1424 Maraboto, Bartolomeo Genova Mercador Lisboa Bibl. 429 

1424-29 Marabotto, Antonio Genova Mercador Portugal Bibl.430 

1429 Marchioni, Bartolomeo Florença Mercador Lisboa Bibl.431 

1434 Valim, Antonio Veneza Mercador Lisboa DP432 

1437 Servani, Bartolomeo, Florença Mercador Lisboa  Bibl. 433 

1444 Maraboto, Cristoforo Genova Mercador Lisboa ANTT434 

1444 Maraboto, Jeronimo Genova Mercador Lisboa ANTT435 

1446 Vivaldo, Desidério  Genova Mercador Lisboa  ANTT436 

1452 Usodimare, Giovanni Genova Mercador Lisboa ANTT437 

1453 Guideti, Giovanni Florenca Mercador Lisboa Bibl. 438 

1454 Usodimare, Francesco Genova Mercador Lisboa ANTT439 

1475 Portinari, Tommasso Florença Navegador Portugal Bibl.  440 

 (Datini) Prato Companhia Lisboa Bibl. 441 

                                                                                                                                                                      
428 Em 1424 aparece o primeiro Lomelino, de nome Bartolomeu, “de que temos conhecimento em Portugal. Em 1426, 
Bartolomeu Lomelino passava uma letra de câmbio sobre Roma, a pagar por Leonardo degli Alberti ou seus parceiros. 
Ainda em Setembro de 1433 vivia em Lisboa. Rau, “Uma família de mercadores italianos em Portugal”, 22-24 
429 Em 1424 Bartolomeu Lomelino, aparece como mercador “estante” na cidade de Lisboa e parceiro com Bartolomeu 
Baraboto, dos mercadores lisboetas Luís Eanes, Estêvão Anes, Pedro Esteves e Lourenço Vicente. Rau, “Uma família de 
mercadores italianos em Portugal”, 22-24 
430 É o mesmo “di cui si trova fatta menzione all’anno 1424 nell’ Uzzano a proposito del corso dei cambi  che facevansi in 
Lisbona con Bruggia e con Roma”. Canestrini, “Intorno alle relazioni commerciali de’ fiorentini co’ portoghesi”, 98. 
Uzzano informa que estava em Lisboa em 1424. Foi enviado por D. João I, para encontrar as galés de Florença que 
chegaram inesperadamente em Lisboa em 1429. Mallet, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, 225-226. 
431 Reference to a Bartolomeo di Firenze has already been noted in 1443 in connexion with a five-year monopoly of 
Portuguese coral fisheries granted to Bartolomeo and Jean Forbin of Marseilles. Verlinden, “La colonie italienne de 
Lisbonne”, 621. This had led the historians to suspect that there were two Florentine residents in Lisbon who went by this 
name. Mallet, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, 226. 
432 Morador na Raposeira, termo de Lagos, que em 1434 obteve carta de privilegio pela coroa portuguesa. DP, I, pp. 285-
286; Rau, “Privilégios e legislação”, 205. 
433 Procurador de Eduardo e André Cambini, de Florença, que em 1437 obteve privilegio de D. Duarte. Em 1447 adiantou 
dinheiro ao abade do Mosteiro de Alcobaça. Rau, “Privilégios e legislação”, 205-206. 
434 Em 1444 obteve carta de segurança, junto com o seu irmão Jeronimo. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 24, fl. 
78; Liv. 10, fl. 11v;  Rau, “Privilégios e legislação”, 204. 
435 Em 1444 obteve carta de segurança junto com o seu irmão Cristoforo. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 24, fl. 
78; Liv. 10, fl. 11v;  Rau, “Privilégios e legislação”, 204 
436 Em 8 de Outubro de 1446 obteve carta de segurança, a requerimento de D. Isabel, Duquesa de Borgonha. Os seus 
interesses no comércio de Portugal eram tais que obteve a confirmação do mesmo privilégio em 4 de Agosto de 1454. 
ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 5, fl. 88; Liv. 10, fl. 63v; Rau, “Privilégios e legislação”, 204 
437 Em 4 de Janeiro de 1452 obteve carta de segurança, garantindo as suas “mercadorias, ouro e prata”, ainda que o rei 
houvesse guerra com a terra da sua naturalidade. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 37, fl. 13v; DP, supl. ao vol. I, 
p. 558; Rau, “Privilégios e legislação”, 204. 
438 Em 1453 obteve carta de privilegio. Rau, “Privilégios e legislação”, 205. 
439 Em 21 de Agosto de 1454 obteve carta de segurança, ainda que o rei houvesse guerra com a terra da sua naturalidade. 
ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 37, fl. 13v; DP, supl. ao vol. I, p. 558; Rau, “Privilégios e legislação”, 204. 
440 A sua malograda aventura de 1475, nos “rios de Guiné”, e um facto importante para as dificuldades tecnicas e 
financeiras que a exploração atlantica representava. Rau, “Privilégios e legislação”, 206. 
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 (Lomellini) Genova Companhia Lisboa.  Bibl442.  

 Antão Florentino Florença Pintor Lisboa ANTT443 

 Lomellini, Ambrosio Genova Mercador Portugal Bibl.444 

 Lomellini, Daniel Genova Mercador Portugal Bibl.445 

 Lomellini, Filipe Genova Mercador Portugal Bibl.446 

 Lomellini, João António Genova Mercador Portugal Bibl.447 

 Lomellini, Julião Baptista Genova Mercador Portugal Bibl.448 

 Lomellini, Leonardo Genova Mercador Portugal Bibl.449 

 Lomellini, Marco Genova Mercador Portugal Bibl.450 

 Marchioni, Bartolomeo Florença Mercador Lisboa Bibl.451 

 (Spinola)  Companhia Portugal Bibl.452  

 

                                                                                                                                                                      
441 Rau, ‘‘Cartas de Lisboa do Arquivo Datini’’, 59-74. 
442 The Portuguese community in Genoa was first represented by a consul only in 1469, when Marco Lomellini was 
appointed to the post. “Negociavam os Lomelinos madeirenses com açúcar, vinhos, meles e conservas. Segundo V. Rau, o 
primeiro mercador residente pertencente a esta familia em Portugal documenta-se desde 1424. No entanto a presença deles 
na rota commercial via Portugal data desde os finais do seculo XIV, abrangendo assim um periodo que se entende por mais 
de um século, desde os finais do seculo XIV até aos finais do século XV. Filipe Themudo Barata, “Portugal and the 
Mediterranean trade: A Prelude to the discovery of the “new world”, Al-Masaq, (17/2): 206, 215; DP, III, 44; C) Rau, 
“Uma família de mercadores italianos”, 22-24, 35. 
443 Pintor. Veio a pedido de D. João I. ANTT, Chancelaria de D. Affonso V, liv. 19, fl. 60. Damas, Os italianos em 
Portugal, 52. 
444 Depois se documenta a presença dos seus primos Marco, Daniel, Filipe, Leonardo, Ambrósio, João António, Julião, 
Baptista e outros. Rau, “Uma família de mercadores italianos”, 22-24. 
445 Rau, Uma família de mercadores italianos, 22-24 
446 Rau, Uma família de mercadores italianos, 22-24 
447 Rau, Uma família de mercadores italianos, 22-24 
448 Rau, Uma família de mercadores italianos, 22-24 
449 Rau, Uma família de mercadores italianos, 22-24 
450 Foi quem adquiriu maior importância em Portugal, no séc. XV. Rau, “Uma família de mercadores italianos”, 24 
451 Mallet, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, 226. 
452 Sturler, Les relations commerciales, I, 160. Sobre o seu interesse no comércio dos produtos da Granada para o norte da 
Europa. García Porras, Fábregas García, “Genoese trade networks in the southern Iberian peninsula”, 36-37. 
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Gráficos  
 
1. Participação portuguesa entre os navios apresados por piratas, entre 1385-1456. 

 

 

 

 

Fonte:  Vitorino Magalhães Godinho, A Economia dos Descobrimentos Henriquinos, 21453. 

 

 

  

 

 

                                                 
453 “Entre 1385 e 1456, num total de 46 navios apresados ou roubados por piratas ou em terra, dos que faziam o tráfego 
entre Portugal dum lado e a Inglaterra e Flandres de outro, 83% pertencem a portugueses, 15% a estrangeiros, 2% são de 
senhorio misto”.  

Total= 46 
1.Portugueses=83% 
2.Estrangeiros= 15% 
3. Misto=  2% 
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2. Navios portugueses em Southampton 1432-1449 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Childs, “Anglo-Portuguese Trade in the Fifteenth Century,” 202 454. 

 

                                                 
454 TNA, E122/141/21-23, 25, 29, 31, 209/1, 140/62; The Local Port Book of Southampton for 1435-36. 8,14,30, 46,50,60-2, 66; The Local Port Book of 
Southampton for 1439-40. 15-17,22,30,48,104-5,107,109. Navios portugueses e cargas:  
 
Data No. de navios que 

registam a entrada 
No.  de navios que 
registam a saída 

   
A. 1432-3 7 10 
B. 1433-4 8 4 
C. 1435-6 7 6 
D. 1437-8 3 5 
E. 1438-9 3 2 
F. 1439-40 13 - 
G. 1442-3 3 3 
H. 1443-4 1 0 
I.  1447-8 3 2 
J. 1448-9 2 3 
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3. Navios portugueses em Londres 1431-1450. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Childs, “Anglo-Portuguese Relations in the Fourteenth Century,” 36-37455 

                                                 
455 London.  PRO, E122/73/10, 12,20,23,25,76/34,38,77/1,3,4, 203/1,2,3: 
Data No. de navios que 

registram entrada 
No. de navios que 
registam a saída 

 

A. 1431-2 1 0  
B. 1432-3 0 2  
C. 1435-6 5 4  
D. 1437-8 1 1  
E. 1438-9 1 2  
F. 1439-40 0 1  
G. 1442-3 0 0  
H. 1445-6 4 1  
I.  1449-50 2 2  
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4. Portugueses e Castelhanos na Inglaterra, 1271-1326. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Childs, Anglo-Castilian Trade, 11456. 

 

 

 

 

 

                                                 
456 Nos patent, close, e outros registos da chancelaria, 30 mercadores castelhanos aparecem entre 1271 e 1287, mas nenhum 
português. Os London Leter Books e os recognizance rolls registam 727 dívidas que envolvem mercadores estrangeiros  
entre 1276 e 1326, mas enquanto 129 envolviam castelhanos, so um caso certo envolve um português.  

 

1. 1271-1287 
Castela=30 
Portugal=0 
 
2. 1276-1326 
Castela=129 
Portugal=1 



 56

5. Viagens de Bristol para a Ibéria, 1376-1392. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Childs, Anglo-Castilian trade in the later Middle Ages, 85.457 

 

 

 

                                                 
457  
Data Total de saídas Para Portugal Para Castela 

1. 1376-77 20 - 1 
2. 1377-78 37 - 4 
3. 1378-79 48 92 1 
4. 1379-80 57 12 - 
5. 1380-81 46 17 1 
6. 1381-82 48 8 - 
7. 1382-83 66 - 16 
8. 1386-87 41 9 - 
9. 1390-91 83 20 6 
10. 1391-92 33 2 5 
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6. Italianos em Portugal (séc. XIII-XV) 

 

 

 

 

1= séc. XIII        2= séc. XIV      3=séc. XV 

Fonte: Damas, Os italianos em Portugal nos séculos XIII à XV, mapas sem numeração, entre pp. 50-51458. 

                                                 
458 Principais centros de proveniência dos italianos que se deslocam a Portugal no século XIII. Genova-1 unidade; século 
XIV. Genova-14, Milão -1, Lombardia-3, Plasencia- 10, Veneza-1, Florença-3; século XV. Genova-33, Lombardia-3, 
Plasencia-6, Bolonha-1, Veneza-6, Florença-8, Napoles-1. 
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7. Navios do Mediterrâneo chegados em Sluys entre 1391-1410, menos 25% anónimos.  

 

 

 

1. Genova =261 viagens 2. Catalunha =79,  3. Biscaia =74,  4. Veneza =70.   

 

Fonte: Federigo Melis, “Contributo alla storiografia economica della Fiandra e del Brabante da fonti italiane della seconda 

metà del Trecento  e degli inizi del Quattrocento”, in I mercanti italiani nell’Europa medievale e rinascimentale, a cura di 

Luciana Frangioni. (Firenze: Le Monnier, 1990): 353-354. 
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8. Navios portugueses no estrangeiro  

 

 

 

Navios portugueses no estrangeiro 1. até 1337= 25 

     2. 1337-1460=163 

 

 

 

Fonte: Veja-se acima o “Apêndice Pliográfico”, pp. 12-28. 
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Documentos ilustrativos 

1. 

Fragmento da Cronica de Thomas Walsingham onde o cronista expõe a visão do Duke de Lancaster 

sobre a importância estratégica da barragem do Estreito de Gibraltar, com o fim de impedir a 

chegada de navios armados do Mediterrâneo ao Golfo de Biscaia. 

 

For the duke maintained that it would be expedient for England to send to Portugal an army of 

soldiers together with a plentiful supply of gold, so that the king of Portugal, who had sent for 

them, might be bound with a greater love to the kingdom of England and its people. For he 

would then stop the sea passage through the pillars of Hercules by Cadiz, which moderns call 

“the straits of Morocco”, to ships which had to sail past him and his dominions, if they wanted to 

invade the Atlantic ocean in order to help the French and the Spanish in attacks on Brittany or 

England. If this happened, he declared, England would be safe and France and Spain, particularly 

France, would be frustrated.”  

 

The Chronica Maiora of Thomas Walsingham 1376-1422, translated by David Prest, with 

introduction and notes by James G. Clark, The Boydell Press, Woodbridge 2005, pp. 119-120. 

 

2.  

Carta de Benedet Espina aos Jurados da cidade de Bordeaux informando sobre as preparações da 

armada de Henry V e afirmando a ideia de que a frota que se juntava naquele tempo em Portugal e 

que já tinha três anos a ser preparada, iria ser liderado por um dos filhos do rei português e se iria 

juntar à frota inglesa. 
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“et bos plassia assauer que lo Rey bos bou escriure que lo trametatz doas bridas et autras causas, 

encara no puss sauer que la causa. Ço jo ac se yes que, quant jo aguy deliurat am lo Rey de mon 

deute, et boluy anar debert Plumoda [Plymouth] per deliurar mons autras besonhas, encontrey 

mossenhor de Dorcet, que disso me que demoressi, quar lo Rey bole me encarquar que anessi a 

Bordeu am letras, et que menessi aquet fardatge la ont lo Rey sere. Quauque bona persona m’a 

serquat aquo, affin que me solelhessi plan tot aquest estiu, quar trop abi estat a l’ombra. “E, si 

bos platz sauer de noelas, los canons et las bridas se carquan totjorn, et tot l’autre pertreit es 

major que hom no ditz. XXIIM marineys hy a aus guatges en los rolles, per passer lo Rey et son 

pertreiz. Regardatz si montara arres lo plus. Fetz compte que, la ont arriberan, es lor ententa de 

demorar estiu et hibern; quar grant probision fen de bitalhas. Totz los molins d’Angaterra an pro 

que far de motre farinas de Holanda. // Deuen arriyar VIIc nabius, et an pres los guatges. Assi se 

ditz que lo filh deu rey de Portagau ben de part dessa, am grant pertreyt de gualeyas et de gens. 

Una autra barganha se fey que a durat III. ans a far; no son pas marchantz que la fen; mas be y a de 

bons corrateys, et jo no bou ausi escriure. Per la gracia de Diu, sera bona per nos. Encaras los 

enbaissadors de Franssa se assayan si poiran destorbar lo prepaus deu Rey; lo duc de Lansson et 

d’autres grans senhors de Franssa, enbayssadors, deuen arribar en Anglaterra… Escriutas a 

Londras, a VIII. De jun”.     

 

Archives Municipales de Bordeaux. Registres de la Jurade. Délibérations de 1414 a 1416 et de 1420 

a 1422, Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, t. IV, 1883, pp. 193-194. 

 

3. 

Artigo 4 dos capitulos especiais do Porto, apresentados nas cortes de Elvas, onde se diz que no 

Porto havia mais navios do que em todo o reino e que o comércio dos mercadores do Porto estava a 

sofrer por causa da Guerra entre a França e a Inglaterra. 
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“Outrossy diziades que for a mjnha mercee d entregar ao meu almjrante que ouuuese hũa dobra 

de cada huũ naujo grande E mea dobra dos outros naujos mais pequenos e que esto era grande 

agrauamento aos dessa cidade porque auja mais naues e naujos que em todo o meu senhorio e 

que este encargo recodia sobre os mercadores e mercadorias porque os meestres dariam mais 

caros os fretes que asaz auondaua aos mercadores quanto dampno aujam e ouueram ata aqui 

por as guerras de frança e de jngraterra E pediades me por mercee que escusase de tal encargo 

os naujos dessa cidade. E eu sobre esto querendo uos fazer graça e mercee Tenho por bem e 

mando e defend ao dicto almjrante que per tal graça quall he fiz nom leue dos naujos da minha 

terra nehũa cousa e que leue dos naujos dos outros lugares de fora de meu senhorio o que lhe 

per essa graça he outorgado dos lugares em que dos naujos da mjnha terra leuam essa 

anchorage E nom dos outros lugares em que nom leuam dos naujos do meu senhorio” 

 

ANTT, Chancelaria de D. Pedro I, fl. 59-60. Copia do século XV, publicado em Cortes Portuguesas. 

Reinado de D. Pedro I (1357-1367), INIC, Lisboa 1986, n.o 2, pp. 108-111.  

 

4. 

Referência da crónica de 1400, de Etienne de Conti, oficial de Corbie, que expressamente compara 

Lisboa com Paris.  

Bibliotheque Nationale de Paris. Ms. Lat. 11730 

 “Lisbonne, excellent port de mer, presque aussi grande que Paris”, p. 383. “Item, dicunt 

mercatores Francie qui pluries fuerunt in dicto regno” [Portugal]; f. XLVIIvo B), p. 383.  

Philippe Contamine, “Une interpolation de la “Chronique Martinienne”: le “Brevis Tractatus” 

d’Etienn de Conty, ofWicial de Corbie († 1413)”, in Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 87, 

Rennes, 1980.   
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5. 

Fragmento do relato de viagem de Nicolas von Popplau, que em 1484, depois de ter visitado várias 

cidades da Europa, Londres, entre outras, afirma que Lisboa era tão grande como Colónia e 

Londres. 

 

 “die beste Stadt in Portugall ausgenommen Lißabon. Von derselben Stadt Port genandt, kam ich 

auf ein Schifflein, welches man ain Gravel nent bey sechtzig Legos, bis in die Stadt Lißabon. Den 

nechsten Tag nach Laurenty [11 de Agosto de 1484], an einem Freytage, auf demselben Wege 

war ich in großer Gefahr. Dann da ich drey Meilen von Lißabon schiffet, kam ein groß ungestüm 

Gewitter, allso daß der Wind das Siegel unß entzwey rieß. Doch gab der Allinmächtige Gott seine 

Gnade, daß sich der Wind lagerte. Die Stadt Lißabon ist wohl so groß als Cöln oder London in 

Engelland.   

 

Reisebeschreibung Niclas von Popplau Ritters, bürtig von Breslau, Vorwort und Kommentar von 

Piotr Radzikowski, Übersetzung von Vorwort, Bemerkungen und Annes nach der polnischen 

Ausgabe: Piotr Radzikowski, Danuta Radzikowska, Kraków 1998, p. 67.  

 

6.  

Fragmento da Crónica de Alfonso XI, na qual o cronista relata a acção diplomática dos enviados da 

França e do Papado, com o fim de reconciliar Portugal e Castela, julgado pela coroa francesa muito 

importante. 
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“E estando en esto, llego ay el obispo de Rodes, que venia al rrey de Castilla e al rrey de Portogal 

con mensajeria del Papa Benedicto, que era en aquel tiempo, por tartar paz e convenençia entre 

estos rreyes. E otrosi el arçobispo de Rremes mostro al rrey cartas del rrey de Françia en que le 

enbiara a fazer saber al rrey de Castilla que enbiaua a mandar al arçobispo de Rremes que 

tratase de paz entre el e el rrey de Portogal, e que le enbiaua a rrogar, como a hermano e amigo, 

que le diese luego lugar para ello. E el seneschal que auie venido para el arçobispo fuse luego 

para el rrey de Francia, ca querie auer Guerra con el rrey de Ynglaterra, e el auie de ser vnu de 

los caudillos de las huestes. E el arçobispo de Rremes de parte del rrey de Françia, e el obispo de 

Rrodas de parte del Papa, fablaron con el rrey muy afincadamente que toviese por bien que 

quisiesse que oviesse paz entre el e el rrey de Portogal. E el rrey contoles el gran tuerto que 

rresçibiera del rrey de Portogal e como se mouiera a gran sin rrazon siendo su amigo e aviendo 

con el muchos Buenos deudos; e que pues el auia rresçebido del el daño, que no serie buena 

estança de les rresponder si querie auer paz con el; e que ellos que fuesen al rrey de Portogal e 

que le dixesen lo que a el dezian, e que el farie lo que deuie por obedesçer al Papa e por honrra 

del rrey de Françia ”.   

Gran Crónica de Alfonso XI, preparada por Diego Catalán, Editorial Gredos, Madrid 1977, cap. 

CCVIII, p. 187. 

 

7.  

Fragmento do diário de viagem de Luca di Maso degli Albizzi, capitão das galés Flandres  

florentinas no ano 1429-1430, onde, falando sobre a segurança da rota, disse expressamente que o 

mar não era em nenhuma parte seguro, excepto na costa de Portugal. 

 

Ora, signori miei, v’ò scripto sì lungho processo come di sopra ò detto, perchè sapiate che per 

tutte le terre de’re di Spagna i vostri legni saranno malsicuri, così da paesani, potendo, come da’ 
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corsali, che grande quantità se ne trouva, et però bisogna ci si proveggha et masimamente 

perchè nel nostro ritorno i corsali saranno tutti fuori, et simile molte galee sottili et balenieri et 

navi che s’armano in Sibilia per la guerra de’ catalani, et dura il tereno di Spagna da Cartagena 

insino in Inghilterra, che non trovate luogho per voi sicuro salvo Portogallo. Et granfatto sarebbe 

che lle nostre galee non convegnanoo portegiare, et simile i catalani armerano et tutti inbercio. 

 

Michael E. Mallet, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century with The Diary of Luca di Maso 

degli Albizi, Captain of the Galleys, 1429-1430, Oxford, At the Clarendon Press, 1967, p. 244. 

 

8. 

A Lei das Sesmarias 

Exordio da ordinhaçom da lavoira. [P]or que segundo diserom os antigos sabedores antre 

todalas artes e obras da policia e regimento do mundo nom foi achada nenhua melhor que a 

agricultura e per fecto e per razom natural se mostra que ela he maijs proveitosa e necessaria 

pera a vida dos homens e das animalias que Deus criou pera serviço do homem e aynda pera 

gaanhar e aver algo sem pecado e com homrra e boa fama. E oolhando em esta razom nos Dom 

Fernando pela graça de Deus Rei de Portugal e do Algarve e conseijrando commo per todalas 

partes dos nossos regnos ha defalicimento do pam e da cevada de que antre todalas terras e 

provincias do mundo soya seer muij abastada, e essas cousas som postas em tamanha carestia 

que aquelles que ham de manteer fazemda ou stado de qualquer graao de homrra nom podem 

chegar a aver essas cousas sem muij gram desbarato do que ham. Esguardando como antre 

todalas razoes per que este defalicimento e carestia vem a maijs certa e special he per mingua 

das lavras que os homens leyxam e se partem delas entendendo em outras obras e em outros 

mesteres que nom som tam profeitosos pera o bem comum. E as terras e herdades que soyam a 

seer lavradas e sementadas e que som convenhavijs pera dar pam e os outros fruitos por que se 
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os poboos ham de manteer som desemparadas e deitadas em resios sem prol e com gram dapno 

dos poboos. Porem avendo sobresto nosso acordo e conselho com o Ifante Dom Joham nosso 

irmaao e com o Comde Dom Joham Afomso e com os outros prelados e prior do Hospital e e 

meestres da cavalaria e com os outros fidalgos e cidadaãos e homens boos dos nossos regnos 

que pera esto e pera outras cousas do nosso serviço e prol dos dictos nossos regnos mandamos 

pera dar pam sejam todas lavradas aprofeitadas pera dar pam sejam todas lavradas aprofeitadas 

chamar pera se poer em esto remedio qual perteencia pera aver na terra avondamento das 

dictas cousas.  

Ordinhaçom de como as herdades seia[m] lavradas  

[S]tabelecemos e hordinhamos e mandamos que todolos que ham herdades suas proprias ou 

teverem emprazadas ou aforadas ou per outra qualquer guisa ou titolo per que ajam derecto em 

essas herdades, sejam costranjudos pera as lavrar e semear, e se o senhor das herdades per ssi 

nom poder lavrar todalas herdades que ouver por seerem muijtas ou em muitas desvairadas 

comarcas ou el for enbargado per alghua lijdema razom per que as nom possa per ssi lavrar 

todas, lavre parte delas per ssij hu el quiser e lhij mais prouguer quanto lavrar poder sem grande 

seu dapno e com meor seu encarrego a bem vista a detreminhaçom daquelles a que pera esto for 

dado poder. E [fl. 1v] as maijs faça lavrar per outrem ou as de a lavrador que as lavre e semee 

per sa parte ou penssom certa ou a foro asi como se melhor poder fazer de guisa que as 

herdades que som e sementadas compridamente commo for mester ou de cevada ou de milho 

per qual for e que maijs fruito e melhor possa dar em seus tempos e sazoes aguisadas. E outrossi 

sejam costranjudos pera averem e teerem cada huum tamtos boys pera lavrar quantos forem 

mester pera a lavoira segundo a quantia das herdades que ouver com as outras cousas que aa 

lavoira perteencerem.  

Dos bois  
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[E] por que pode acontecer que aquelles que ham de seer costranjudos pera lavrarem e teerem 

bois pera a lavoira nom os poderam achar pera os comprar se nom por muij grandes preços 

maijs que o que valeriam aguisadamente. Teemos por bem e mandamos que sejam costranjudos 

aquelles que os teverem pera vender pera os darem aaquelles que os mester ouverem e os ham 

de teer por preços aguisados segundo for taussado per as justiças dos logares ou per aquelles 

que forem postos por veedores pera esto. E mandamos que pera comprar os bois e as outras 

cousas que som perteencentes pera a lavoira e outrossy pera começar de lavrar e aprofeitar as 

herdades que forem pera lavrar seja asignaado certo tempo aos que o de fazer ouverem que o 

façam e compram so[b] certa pea que sobresto seja posta. E se os senhores das herdades per sa 

negrigencia nom quiserem comprir todo esto que nos he ordinhado nem quiserem lavrar nem 

aproveitar essas herdades per si ou per outrem como dicto he as justiças dos logares ou aquelles 

a quem pera esto for dado poder dem essas herdades a quem as lavre e semeem por certo tempo 

e por penssom ou parte certa. E o senhor da herdade nom a possa filhar per ssi nem tolher 

durando o dicto tempo aa qual a quem assi for dada. E essa parte ou penssom que o lavrador 

ouver de dar seja pera o bem do Comum em cujo termho essas herdades jouverem. Mais nom 

seja dada nem despesa em nenhum huso se nom per nosso special mandado.  

Dos mancebos e servidores  

[O]utrossy por que os que soyam a seer lavradores e forom e os outros que ham razom de o seer. 

E os que teem herdades pera lavrar se scusam da lavoira por que dizem que nom podem aver 

mancebos que lhes fazem mester pera esto. E a muijtos daquelles que husavaom de lavrar e que 

serviam no mester da lavoira leixarom esse mester da lavoira e colherom se delles aos paaços 

dos ricos homens e fidalgos por haverem vivenda maijs folgada e mais solta e por filharem o 

alheo sem receo e delles por muij [fl. 2] grandes soldadas que lhes davam por servirem em 

outros autos e mesteres nom tam profeitosos commo he a lavoira. E outros que som 

perteencentes pera servir no mester da lavoira nom querem servir em ela e husam doutros 
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oficios e mesteres de que se aa terra nom segue tamanha prol. E muijtos que andam vaadios per 

a terra chamandosse criados e scudeiros ou moços nossos ou do Ifante ou dalghum dos comdes 

ou doutros poderosos e homrrados por seerem coutados e libras e que libras e que defesos da 

Justiça nos maaes e forças e maleficios que fezerem nom vivendo na nossa mercee nem com 

nenhuum dos sobredictos. E alghuuns que se lançam a pedir smollas nom querendo fazer outro 

serviço e catam outras muijtas maneiras e aazos pera viverem ociosos e sem afam e nom 

servirem. E alghuuns filham avitos como de religiom e vivem apartadamente fazendo 

congregaçom, contra defensom de derecto nom entrando nem seendo professos em nenhua e de 

nenhua das ordees religiosas stabeleçudas e aprovadas pela Sancta Egreja nom fazendo nem 

husando de fazer alghua obra profeitosa ao bem do Comum e so fegura de religiosos e de sancta 

vida andam pelas terras e logares pedindo e juntando algo e enduzendo muitos que se juntem a 

elles e per seu enduzimento leixam os mesteres e obras de que husam e vam star e amdar com 

elles nom fazendo outro serviço nem outra obra de proveito. Porem teemos por bem e 

mandamos que todolos que forom ou soyam a seer lavradores e outrossy os filhos e netos dos 

lavradores e todolos outros moradores assi nas cidades e villas como de fora delas que ouverem 

de seu meor quantia de quinhentas libras quanto quer que seia meos dessa quantia de 

quinhentas nom ajam nem huse de tam proveitoso mester pera o Comum per que de razom e de 

derecto deva a seeer scusado de lavrar ou servir na lavoira, ou nom viver continoadamente com 

tal pessoa que o meresca e o aja mester pera obra de serviço profeitoso que todos e cada huum 

destes susodictos sejam costranjudos pera lavrar e husar do dicto mester e oficio da lavoira. E se 

nom teverem herdades suas que per ssi queiram e possam lavrar sejam costranjudos e 

apermados pera viverem com aquelles que os mester ouverem pera as lavoiras [fl. 2v] e os 

servham e ajudem a fazer essa obra de lavoira por soldada e preço aguisado segundo he 

taussado pelas ordinhaçoes que sobre esto som fectas ou segundo taussarem e alvidrarem 

aquelles que pera esto forem postos em cada huum logar. E qual quer que der ao mancebo ou 
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aaquel que ouver de servir maijs que aquelo que for taussado pelos regedores dos logares ou por 

aquelles a quem pera esto for dado poder pague cinquoenta libras por a primeira vez e por a 

segunda cento e d’hi endeante pague essa quantia e demais seja lhj stranhado com pea de justiça 

como aaquel que quebranta leij e vai comtra mandado de seu rei. E estas penas sejam metudas 

em renda pera o bem do Comum e mandamos que quaes quer que acharem andar chamandosse 

nossos ou da Reinha ou do Ifante ou de qual quer outro que nom seja conhoçudo notoriamente 

por daquel de que se chama sejam logo presos e recadados pelas justiças dos logares pera se 

saber como e porque maneira vivem e as obras que fazem e de que husam. E se certidom nom 

mostrarem commo vivem e andam per recado certo ou por serviço daquelles cujos disserem que 

som que sejam costranjudos pera servir e se sevir nom quiserem sejam açoutados e todavia 

costranjudos pera servir por sas soldadas e taussadas commo dicto he.  

Dos pedintes e religiosos  

[E] por que a vida dos homens nom deve seer ociosa e a smolla nom deve soer dada se nom 

aaquel que per ssij nom pode gaanhar nem merecer per serviço de seu corpo porque se 

mantenha e segundo o dicto dos sabedores e dos sanctos doctores maijs justa cousa he de 

castigar o pedinte sem necessidade e que pode scusar de pedir fazendo alghua outra obra 

proveitosa que de lhi dar a smolla que deve soer dada a outros pobres que nom podem fazer a 

obra de serviço, porem mandamos que quaes quer que assi forem achados assi homens como 

molheres que andam allotando e pedindo nom husando de outro mester sejam vistos e catados 

per as justiças de cada huum logar e se acharem que som taaes e de taaes corpos e de tal hidade 

que possam servir em alghuum mester ou obra de serviço, posto que em alghua parte dos 

membros corporaaes sejam menguados po (sic) com toda essa [fl. 3] mengua podem fazer 

alghuum qual quer serviço sejam costranjudos pera servirem aquelas obras que as dictas 

justiças ou aquelles que pera esto forem postos virem que podem servir, por seu mantimento e 

por sa soldada segundo entendem que o podem merecer de guisa que nenhuum no nosso 
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senhorio nom viva sem mester ou sem obra de serviço e de proveito. E aquelles que acharem 

andar ou viverem em avito de religiosos, que nom som professos, d’alghua das ordees 

aprovadas, como suso dicto he, digam lhes e mandem que vaam lavrar e husar do mester da 

lavoira fazendo sse lavradores per ssi se o fazer poderem e quiserem ou se nom que servham 

aos outros lavradores no mester da lavoira. E costrangam nos pera elo, sem outro meijo. E os 

que servir nom quiserem nem obrar do mester lhes mandarem, des que lhes for mandado que 

servham e obrem do dicto mester quaes quer que sejam das condiçoes suso dictas. Sejam 

açoutados por a primeira vez e costranjudos toda guisa pera servir e se d’hi endeante servir nom 

quiserem sejam açoutados com pregom e deitados fora de nossos regnos. E aquelles que forem 

achados tam fracos ou velhos ou doentes per tal guisa que nom possam fazer nenhua obra de 

serviço ou alghuuns envergonhados que ja fossem homrados e caerom em mijngua e pobreza de 

guisa que nom podem scusar de pedir smollas e nom som pera servir a outrem, dem lhes as 

justiças alvaraaes per que possam pedir sas smollas seguramente. E qual quer homen ou molher 

que acharem amdar pedindo sem recado ou sem alvara de justiça dem lhe a pea suso dicta. E 

pera se comprirem e poerem em obra estas cousas que assi per nos som ordinhadas teemos por 

bem e mandamos que em cada hua cidade e villa de cada hua comarca e provincia das correiçoes 

sejam postos dous homens boos dos melhores cidadaaos que em essas cidades e villas ouver os 

quaes ajam de saber e veer todas herdades que ha em cada hua comarca que som pera dar pam e 

nom som lavradas e façam que sejam lavradas e aprofeitadas pera pam e ajam poder pera 

costranger os senhores delas que lavrem ou façam lavrar e semear pela guisa que suso scripto e 

hordinhado he. E por que os senhores das herdades nom as querem dar a outros que as lavrem 

se nom por grandes penssoes ou por muij grandes rendas e os lavradores ou aquelles que as 

ouverem de lavrar [fl. 3v] nom as querem filhar se nom por muij pequenos preços ou muij 

pequenas quantias ou perventura sem nenhuum encarrego de dar penssom nem parte aos 

senhores dessas herdades. Porem e por nom averem ocasiom ou aazo nenhua das partes de se 
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scusar e as herdades nom ficarem por lavrar teemos por bem e mandamos que estes dous homes 

boos que assi forem scolheitos commo dicto he em caso que se as partes nom possam avijr 

taussem e alvidrem quantia ou tamanha parte ou penssom os lavradores dem aos senhores das 

herdades e possam costranger e costrangam assi os senhores das herdades que as dem como os 

lavradores que as filhem pela stimaçom e taussaçom que assi fezerem e se perventura estes dous 

homes boos antre si forem em desvairo sobre a stimaçom ou taussaçom que ham de fazer, entom 

seja dado huum homem por terceiro pelo juiz do logar pera partir o desvairo que for antre os 

dous e comcordar no maijs ygual, segundo entender e compra se e aguarde sse o que per os dous 

em esta razom for comcordado. E se os senhores das herdades esto nom quiserem comsentir e 

comtra ello forem ou enbargarem per qualquer maneira per seu poderio percam essas herdades, 

e des entom sejam aplicadas ao Comum pera sempre e a renda delas seja filhada e recebuda pera 

a prol do comum do logar em cujo termho essas herdades jouverem.  

Dos veedores e dos que ham de costranger pera servir  

[O]utrossi teemos por bem e mandamos que os sobredictos homes boos que forem postos em 

cada huum logar do nosso senhorio enqueiram e sabham logo e assi adeante pelos tempos quaes 

e quantos som os que vivem e moram em esses logares assi naturaes delles como outros quaes 

quer que hi chegarem ou veherem de fora parte e que nom som meesteiraaees nem vivem per 

certos mesteres necessarios pera prol comunal ou nom viverem com alghuuns taaes que os 

merescam e os ajam mester pera os servirem. E outrossi dos mendigantes e dos outros<suso 

dictos> que andam em avito de religiom. E esto meesmo seja manda[do] aos vintaneiros que 

som postos por guardadores das freeguesias e das [fl. 4] ruas e praças que dem recado a  estes 

sobredictos dous homes de todalas pessoas que acharem e souberem cada huum em sa 

freeguesia rua ou praça da condiçom sobredicta per nomina que faça delles pera seerem 

costranjudos pera lavrar e semear pam na terra que lhes for dada per essa justiça e se nom 

poderem ou nom quiserem per si manteer lavoira, dem nos a quem os ouver mester pera lavrar 
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e semear pam e nom pera outro mester nos logares e comarca hu ouver herdades e lavoiras de 

pam ou pera o lavor das vinhas, hu ouver vinhas, e a lavoira do pam defaleçer aaqual nossa 

entemçom he de acorrermos primeiro por a rrazom suso expressa por que nos movemos a fazer 

esta ordinhaçom. E taussem a esses mançebos e servidores seus preços e sol<da>das aguisadas 

que ajam d’aver segundo ja suso dissemos. Po (sic) teemos por bem que nos logares hu se 

sempre costumou d’aver gaanha dinheiros e se nom podem scusar, que leixem tantos quantos 

pera esso forem necessarios per numero certo. E todolos outros que forem perteencentes pera 

servir sejam costranjudos pera o mester e oficio da lavoira pela guisa que dicto avemos. E pera 

esto que assi ordinhamos e mandamos fazer por serviço de Deus e prol de todos os do nosso 

senhorio nom seer torvado nem enbargado per nenhuum. Stabellecemos e mandamos que 

qualquer e de qualquer stado e condiçom que seja que per seu poderio e sem razom derecta 

defender ou enbargar per qualquer maneira fora de juizo alghuum daquelles que mandamos per 

esta ordinhaçom costranjer ou que forem costranjudos per aquelles a quem pera esto for dado 

poder ou oficio pera nom servirem, ou nom obrarem em aquelo que lhes for mandado que 

paguem a nos, se for fidalgo, quinhentas libras cada vez que o fezer, ou tentar de fazer e seja logo 

per esse fecto sem outra sentença de juizo sterrado do logar hu morar, e saya sse logo d’hi sem 

outro mandado e donde quer que nos stevermos a sex legoas e se fidalgo nom for, que pague 

trezentas libras e aja a dicta pena do dicto degredo. E sejam logo penhorados e costraanjudos e 

vendudos seus bees por a dicta quantia per a guisa que he per nos mandado que se vendam por 

as outras nossas dividas. E as justiças dos logares e outrossi aquelles a quem for dado poder pera 

comprir esto que per nos aqui he ordinhado o façam saber ao nosso sacador e ao nosso 

almoxarife [fl. 4v] e scrivam dos nossos derectos pera mandarem costranjer por as dictas 

quantias e se o nom fezerem ou forem em ello negligentes que esses juizes e veedores as paguem 

a nos em dobro.  

Dos gaados  
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[O]utrossi por que alghuuns dos que heram lavradores e outros muijtos que poderiam seer se 

quisessem compram e gaanham grandes manadas e somas de gaados e os tragem e governam 

pelas coutadas e herdades alheas e compram as hervas e pacigoos dos senhores das herdades de 

que esses senhores das herdades ham algo. E esses senhores dos gaados vendem o sterco desses 

gaados e ham por ele algo e por esta razom huuns e os outros, assi os senhores das herdades 

como os dos gaados nom curam de lavrar e aprofeitar as herdades. Porem defendemos e 

mandamos que daqui adeante nom sofram nem consentam a nenhuum que aja nem traga gaados 

seus nem d’outrem, se nom for lavrador, ou nom mantever lavoira, ou for mançebo de lavrador 

que more com esse lavrador, pera o serviço da lavoira, ou pera guarda de seus gaados, ou outras 

obras perteencentes ao dicto mester da lavoira, e os que manteverem lavoira, ou quiserem seer 

lavradores e lavrarem herdade sua, ou d’outrem, ou viverem com esses lavradores, ou que 

manteverem lavra per esse mester da lavoira commo dicto he possam aver e trager gaados 

quantos lhes comprirem e mester ouverem pera seus mantijmentos e sostijmento de  sas 

lavoiras aguisadamente sem pea e sem outro enbargo. E qual quer que do  dia da publicaçom 

desta nossa ordinhaçom a tres meses ouver ou trouver  gaados, se nom lavrar e semear herdade, 

se tempo e sazom for de lavoira e  sementeira, ou se tempo nom for de lavrar e se nom obligar, 

com cauçom suficiente pera lavrar e semear ao tempo ou sazom convenhavijl pera elo,  filhando 

logo, ou asignaando alghua herdade que pera o primeiro tempo que se  siguir da lavoira aja de 

lavrar, perca todo o gaado que d’hi endeante trouver e  ouver e seja lhj todo filhado pera o 

comum do logar hu esto acontecer e qual  quer que o acusar e mostrar aja pera si o terço e esse 

gaado que assi for [fl. 5]  filhado por do comum nom sejam desbarado nem despeso sem nosso 

special  mandado se nom nos lavores e obras das fortelezas e reparamentos desses  logares.   

Dos mercadores  

[C]omo a nos fosse denunciado per os concelhos e per os mercadores e per  outros muijtos da 

nossa terra que muijtos mercadores doutras naçooes  stranhas vivem e stam nos nossos regnos 
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e som exemptos dos encarregos do  comum e do nosso serviço e que pooem as mercadorias e 

cousas que tragem  a este regno em qual monta e qual valia querem e compram e mandam  

comprar per todalas partes do regno as que acha na terra muij refeçes e tiram  e levam as nossas 

moedas pera fora dos nossos regnos contra a nossa defesa  e acrecentam em seus algos e 

requezas que enviam pera outras partes  d’outros senhorios. E os mercadores nossos naturaaes 

que ham de sosteer os  dictos encarregos do nosso serviço e do comum nom podem, antre [e]lles  

gaanhar nem fazer sa prol. E commo esto meesmo fosse per vezes dicto e  denunciado aos reis 

que ante nos forom e mostrado o dapno que por esto os  do regno recebiam e nom foi sobresto 

posto remedio. Esguardando nos que  quanto compre ao nosso stado e ao bem publico dos 

nossos subgeitos seerem  ricos e abastados que tanto maijs devemos e somos theudos de oolhar 

por prol  dos nossos naturaaes, que dos stranhos e aredar aquelo per que lhes pode  seer 

enbargado de fazer sa prol e acrecentar em seus algos. Porem com  conselho da nossa corte e do 

Ifante Dom Joham nosso irmaao e do Comde  Dom Joham Afomso e prior do Hospital e dos 

prelados e meesteres da  cavalaria e dos outros fidalgos e cidadãos da nossa terra que sobre esto  

mandamos chamar. Ordinhamos e mandamos e defendemos que nenhuum  mercador de fora 

dos nossos regnos nom compre per ssi nem per outrem  nenhuum aver de peso, nem comesinho, 

salvo pera seu mantijmento, nem  moeda, nem metal, nem nenhua outra mercadoria e nenhuum 

logar dos  nossos regnos fora da cidade de Lixboa nem dem seus dinheiros a outros da  nossa 

terra pera comprarem nenhuas mercadorias [fl. 5v] fora da dicta cidade  e defendemos a todolos 

nossos naturaaes que nom filhem seus dinheiros nem  outro seu aver per nenhuum titolo ou 

fegura de nenhuum comtrauto nem per  outra maneira d’engano pera mercarem ou venderem 

fora da dicta cidade,  salvo vinhos ou fruijta, ou sal, que outorgamos que possam comprar no 

nosso  regno do Algarve e nos outros portos e logares do nosso regno em que nom he  defeso 

pera costume antigo pera carregar e levar pera qualquer parte  quiserem. E se aalem desto 

fezerem ou contra esto forem per qualquer  maneira. Esses mercadores percam todo o que assi 
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derem. E a qual quer que  filhar dinheiros ou outro aver dos ditos mercadores stranhos pera 

mercar, ou  negociar em prol desses mercadores fora da dicta cidade, perca todolos bees  que 

ouveer e sejam pera a coroa do regno. E el moira porem. E mandamos  que na dicta cidade de 

Lixboa e nos portos dela os dictos mercadores possam  comprar quaes quer mercadorias e 

empregar seus averes e os possam  carregar e levar fora da nossa terra, salvo aquelles averes e 

cousas que per  nos e per os reis nossos antecessores som defesas e vedadas que nom sejam  

tiradas do regno e mandamos que aquelles que passarem esto que per nos he  defeso e 

ordinhado ou contra elo forem percam todolos bees que ouverem e  lhes forem achados no 

nosso senhorio e sejam aplicados a nos. E os corpos  stem obligados pera lhes seer stranhado 

com pea qual nossa mercee for. E  mandamos que as justiças e veedores e vereadores dos 

logares aguardem e  façam comprir e aguardar todo esto que per nos aqui he ordinhado e defeso. 

E  se o contrairo fezerem ou em elo forem negligentes que percam todos os  oficios e todolos 

bees que ouverem e sejam pera a coroa do regno. E outrossi  mandamos aos nossos meirinhos e 

corregedores que requeiram e sabham  pela guisa que fazem e compram aquelo que lhes per nos 

he mandado pera  lhes darem a pea sobredicta se acharem que o nom aguardam ou em elo forem  

negligentese nos façam saber o que sobre todo obrarem e fezerem so pena  dos oficios e dos 

corpos.  

 

9. 

Fragmento da Crónica de Portugal de 1419, sobre a acção diplomática do rei de França logo no 

início da Guerra dos Cem Anos, visando a reconcialiação entre Castela e Portugal, perspectivando 

uma aliança com Castela. 

 

“dom Felipe, rey de França, noso coirmão e amiguo, enyou a mim por mensageyros dom Yohão, 

arcebispo de Rēes, e dom Ruberte Beltrom, seu mariscal, qu aquy estão presentes, polos quaes 
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me envyou rogar que quysese quedar da guera e aver paz com el-rey de Portugall.  E estes 

perlados me rogaraom pore lo muytas vezes, dizemdo asaz de rezões por que ho devia de fazer, 

porem eu, por reverençia do padre samto e honra del-rey de França, meu coirmão e amiguo, 

tenho por bem de dar treguoa a el-rey de Portugal d’oje, que são xxbii dias de dezembro, ata fsta 

de Sam Mihuel de mayo da seguinte era que á de vyr, e ponho por desembarguo deste negoçyo 

todas querelas que a ele pertemçem em mão e vontade dests mnsageiros, que eles o livrem como 

for direito, comtamto que, em este espaço e sofremça de guera, dona Costamça não seja levada a 

Portugal por mar nem por terra, e, querendo seu padre com ela partir e a mim não prasendo 

delo, que a treguoaa seja porem quebramtada”.  

 

Crónica de Portugal de 1419. Edição crítica com Introdução e Nota de Adelino de Almeida Calado, 

Universidade de Aveiro, 1998, cap. 165, p. 268. 

 

10. 

D. João I, em resposta ao agravo do concelho de Coimbra às cortes de Évora, de que os almocreves 

traziam à cidade vinho das comarcas em redor, prejudicando os vizinhos da cidade na venda dos 

seus vinhos que eram já muito abundantes e facilmente deterioráveis, manda que aqueles tal não 

possam fazer desde as colheitas até ao Natal. 

 

Dom Joham etc... fazemos saber que o concelho e homeens boons da cidade de Coimbra nos 

enviarom dizer por seus procuradores que mandarom aas cortes que fezemos na cidade d’Evora 

que em tempo antigo na dicta cidade avia muy poucas vinhas E pouco vinho e que por esta 

razom os almocreves da dicta cidade acustumarom d’hir aas comarcas d’arredor por os vinhos 

assii em começo do renovo commo pello anno continuadamente. E dizem que depois aconteceo e 

acontece que os homeens se trabalharom e trabalham de fazerem vinhos e de chantarem 
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bacelladas por tall gisa que ha ja hi muitas vinhas e se colhem em cada hum anno na dicta cidade 

muitos vinhos e que destes vinhos que assii colhem specialmente os vermelhos som de tall 

natura e colheita que se nom teem mais depois que som colheitos que tres meses. E dizem que 

como os dictos vinhos som colheitos logo em começo do renovo os dictos almocreves da dicta 

cidade vam aas comarcas d’aredor e conpram os vinhos e tragem-nos a ella e pooem-nos aa 

venda por a quall razom os moradores da dicta cidade que teem vinhos de sua colheita nom os 

podem vender nem aver delles proll e dizem que lhes segue por ello grande dapno porque ham-

de dar grandes penssooes e rendas em cada huum anno aas igrejas e moesteiros e aos outros 

senhores cujas as dictas vinhas som. E pedirom-nos por merçee que mandassemos que nom 

vendessem nem carretassem vinhos ata dia de Natall logo seguinte em no quall tempo dizem que 

os moradores da dicta cidade poderom vender os dictos vinhos que ham de seus renovos e dar 

abastamento dellos aa dicta cidade. E nos veendo o que nos assii diziam e pediam e querendo-

lhes fazer graça e merçee teemos por bem e mandamus que nenhuum almocreve <nem 

regatom> nom leve nem carrete vinhos aa dicta cidade des o começo da colhença dos vinhos 

della ata o dicto dia de Natall logo seguinte Segundo pello dicto concelho he pedido.” 

 

AMC, Pergaminhos avulsos, n.o XXXVIII. 15.02.1391. Publicado por Maria Helena da Cruz Coelho, 

O Baixo Mondego nos finais da Idade Média (Estudo de história rural), Imprensa Nacional- Casa da 

Moeda, Lisboa, 1989. (1a ed. Faculdade de Letras, Coimbra 1983), vol. II, doc. 45, pp. 796-797. 

 

11. 

Dom Afonsso pela graça de Deus Rey de Portugal e do Algarue A quantos esta carta virem ffaço 

saber que Jacome basom e grauiel basom e Joham basom Irmaaos e Ruberte bareicarro seu 

Companho Nutaraaes de presença de terra da Lonbardia mij enuiarom dizer, por sy e por todos 

seus Conpanhões da Conpanha dos Bussões em como ouuirom dizer que eu ffezera graça e 
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merçee aos Catalaães e aos outros do Senhorio del Rey d’aragom E que mj pediam por merçee 

que desse a eles tal priuilegio qual dera Aos Catalaães e Aos outros mercadores sobredictos 

d’aragom e de Majorgas E que eles que enviariam seu Recado a Seuilha e a ffança e a presença e 

Aos outros Logares hu eram os outros mercadores da ssa Conpanha dos Bussões E que os 

Juntariam todos com todos seus Aueres pera morarem e viuerem no meu Senhorio Eu Vendo o 

que mij pediam e querendo fazer graça e merçee a esses mercadores tenho por bem e Mando 

que esses mercadores do dicto Logo que veerem viuer aa mha terra que viuam e Morem e andem 

seguros per todo o meu Senhorio per mar e per terra [eles] e sseus aueres e merchandias e 

mando e deffendo que nenhũu no meu Senhorio nom ihijs ffaça mal nem fforça nem desaguisado 

nenhũu por nenhũus da mha terra nem doutra nem ihijs seia ffilhado nenhũa cousa do sseu por 

gerra nem por penhora nem por outra Razom nenhũa em que nom Aiam culpa esses de suso 

dictos que veerem a mha terra quanto quisserem Outrossy hirem-sse quando quisserem 

Outrossy querendo-lhjs fazer merçee Tenho por bem e Mando que esses merçadores de 

presença de terra de Lombardia que aa mha terra veerem assy viuer e morar e sedy ffezerem 

vizinhos que per todos os meus Portos de meu Senhorio posam descarregar aquelas 

merchandias que trouuerem E que dessas merchandias que na mha terra ou no meu Senhorio 

venderem ou trocarem ou ffeiraram ou per algũa outra maneira em alhearem que paguem a 

mijm a mha dizima bem e compridamente e os outros direitos como os pagam os [outros] 

mercadores que som meus Naturaaes Outrossy tenho por bem e Mando que todallas cousas que 

elles comprarem no meu Senhorio ou as ouuerem per troco ou escanbho ou per algũa outra 

maneirra que se as Leuarem pera ffora do meu Senhorio saluando-lhis Deus esses Aueres que 

paguem a mijm a mha dizima ou de Recado çerto aos meus almoxariffes que tornem com 

emprego de ssas cousas ao meu Senhorio de que paguem mjm a mha dizima bem e 

compridamente pela guisa que a eu deuo d’auer Pero se os ditos mercadores ou algũu deles 

trouuerem ao meu Senhorio algũus aueres de que eu ouuer dizima por que lhijs deuam de saca 



 79

segundo o custume dos meus Reinos Tenho por bem que lhijs dem Saca de tanto quanta Contia 

eles assy trouuerem Aos meus Reijnos de [que] Eu ouuer a mha dizima segundo sse faz e se 

aguarda aos merçadores meus naturaaes e Aos Outros merçadores que veerem dizimar Ao meu 

Senhorio E [que] he das outras merchandias que eles trouuerem de fora parte Ao meu Senhorio 

se as hij nom quisserem uender e as quisserem tirar pera fora do meu [Senhorio] Tenho por bem 

que o possam fazer sem pagando dizima nem outro direito nenhũu Esto se ffazer sem engano de 

perder ou o meu direito se aquela pea que per direito e per custume he posta e que am os ij 

sonegam e ascondem a mha dizima Outrossy tenho por bem e Mando que se acreeçer que sse 

algũus dos dictos mercadores trouuerem panos ou outras merchandias en algũas Naus ou Nauos 

e acreeçer per algũu dos portos do meu Senhorio e quiserem mudar ou tornar essas 

merchandias de cada hũa dessas Naues ou Nauios en outros que o possam fazer sem pagar 

direito nenhũu e envia-los a qual quer logar que eles quiserem E esto se fazer sem engano 

nenhũu pera nom perder eu o meu direito como de suso dicto he Outrossy querendo-lhis fazer 

graça e merçee dou-lhijs Pero steuez e Affons s’eanes Carrageiro vizinhos de Lisbõa por Juizes en 

todo los ffectos que eles ouuerem contra algũaas pessoas ou algũaas pessoas contra eles per 

rrazom dessas merchandias E sobre os fectos do mar que o meu Juiz do Mar auija d’ouuir E sse 

algũu dos sobre dictos for enbargado ou nom for no logar mando que outro possa ouuir esses 

ffectos e Liura-los como achar que he direito E mando que das sentenças que eles ou cada hũu 

deles der sobre os dictos ffectos que nenhũa das partes nom possam apelar e eu lhijs deuo 

assignaar logar en que morem e en que possam [fazer] Loia do Cumum ou outras Cassas pera 

teerem seus aueres e que possam vender seus aueres per grosso e per meudo como entenderem 

por sa prol Outrossy querendo lhijs fazer graça e merçe tenho por bem e mando que se aqueeçer 

que algũuas das Naus os  Nauios en que eles trouuerem as sobre dictas merchandias veesem A 

peço o que deus nom queijra que aqueles aueres ou Nauios que sairem aa terra ou poderem 

assaluar que os aiam seus donos bem e compridamente E que nenhũu que lhijs nom faça 
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sobr’eles força nem enbargo nenhũu nem per outro nenhũu saluo daquelas cousas que assy a 

saluarem se quisserem vender algũa delas que paguem a mij mha dizima como dicto he outrossy 

tenho por bem e mando que se eu fezer armadas de ffrotta per mijm ou per meus cusairos e 

areeçerque essa ffrota ou Cossairos acharem Naue ou Baixel ou outros Nauios em que esses 

merçadores que assy veerem viuer u morar ao meu Senhorio trouuerem sas merchandias da 

dicta vila de presença ou de terra de Lonbardia entrando ou sayndo da terra de mouros ou per 

algũaas outras partes que lhijs nom seia tomado nenhũa cousa do sseu que eles trouuerem 

dentro en essas Naues ou Baixees ou Nauios nem essas Naues ou baixees ou Nauios se seus 

forem salvo se en essas Naues ou Baixees ou Nauios fose achado que Leuauam pera terra de 

Mouros Armas ou Pam ou Remos ou Madeira ou Panos de linho ou Estopa ou ffero ou trigo ou 

Centeo ou Milho ou ffarinha outra Legumha pera os dictos Muros que o possam filhar assy como 

dicto he e como ffoy senpre vso e custume que seia de bõa gerra E tenho por bem e mando que 

sse algũus do meu Senhorio ou do Senhorio dos outros logares tomarem como nom deuem ou 

Roubarem algũa cousa dos merçadores de presença ou de Lonbardia que veerem viuer e morar 

ao meu Senhorio como dicto he e en algũus outros mares e veerem com esses Roubos ae meu 

Senhorio en guisa que os possam eu tomar que se Roubo que eles ouuerem fecto que eu o tome 

podendo fazer e seendem per eles querelado como dicto he e o tenha pera o auerem Recobrado 

seus donos tomandoo eles sem Razom e como nom deuijam como dicto he e que lhijs ffaçam 

cobar ho dano que lhijs ffezerem como achar que he direito. E mando a todo los meus 

Almoxariffis e a todalas mhas Justiças da mha terra que o façam assy comprir e Aguardar 

segundo he contheudo esta mha carta a todollos mercadores do dicto Senhorio que a meu 

Senhorio veerem viuer e hij morarem continoadamente fazendo hij vizinhança como dicto he e 

qual quer que contra as sobre dictas coussas for ou contra algũa delas a el tornareij Eu porey E 

ffarei-lhij pagar toda perda e dano que per esta Razom Reçebessem os ssobre dictos ou cada hũu 

deles e peitarauam (sic) os meus encoutos de Seis Mil ssoldos esto sse fazer en quanto for mha 
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merçee e pora lhis seerem compridas e agardadas todas estas cousas dei-lhijs esta mha carta 

Seelada do meu seelo de Chunbo Dante en Santarem dezenoue dias de Abril El Rey o mandou per 

affons’ eanes seu clerijgo Affonsso Giraldez a ffez Era de Mil e trezentos e oijtenta e dous anos. 

ANTT, Chancelaria de D. Affonso V, liv. 35, fl. 43v-44, 19 de Abril 1344; Damas, pp. 261-267. 

 

12. 

“Dom Affonso pelã graça de deus Rey de Portugal e do Algarue a quantos esta carta virem faço 

saber que Beringel enberte me pediu por merçee por si e por miçe nicolãao bertaldi da 

companhya dos bardos da Cidade de fflorença e por todos os outros mercadores da dicta 

companhya e da dicta Cidade dizendo que esses mercadores da dicta companhya e da dicta 

Çidade querem uijr morar e uiuer ao meu senhoryo e que lhys fezesse Algũas merçees 

estremadas e liberdades.// 

E eu ueendo que beringel enberte me pedia por ssi e pola dicta companhya dos bardos e polos 

mercadores da sobredicta Cidade de fflorença e querendo lhis fazer graça e merçee tenho por 

bem e mando que os sobredictos mercadores que ueerem uiuer Aa mha terra que uenham e 

morem e andem seguros per todo o meu senhorio per mar e per terra Assi eles come seus aures 

e merchandias. E mando e deffendo que nenhũu por nenhũus da mha terra nem outrem nom 

lhys seia tomado por guerra nem por penhora nem por outra razom nenhũa en que nom Aiam 

culpa esses de suso dictos que ueerem aa mha terra como dicto he e que possam estar e uiuer na 

mha terra quanto quiserem e outrossy hyrem quando quiserem. 

E querendo lhis fazer merçee. Tenho por bem e mando que esses sobredictos mercadores da 

companhya dos bardos e da ssobredicta Çidade de fflorença que paguem A mjm a mha dizima 

bem e compridamente e os outros dereitos como os pagam os outros mercadores que som meus 

naturaaes. E sse essas merchandias que assi trouxerem as hy nom quiser uender e as quiserem 

tornar que o possam fazer sem pagar dizima nem outro dereito nenhũu e esto sse fazer sen 



 82

engano de perder eu o meu dereito so Aquelo pena que posta he e que an os que sonegam e 

ascondem A mha dizima. 

Outrossi mando e tenho por bem que sse per uentura acaeçer que algũus dos sobredictos 

mercadores trouxerem panos ou outras merchandias en Algũas naues ou en outros Nauyos 

acaeçerem per Algũus dos portos dos meus Senhoryos e quiserem mudar e tornar de cada hũa 

dessas naues ou Nauyos en outros que o possan fazer sen pagar dizima nem dereito nenhũu e 

enuia los a qualquer logar que eles quiserem e esto sse fazer sen nenhũu pera perder eu o meu 

dereito comum como sobredicto he. 

Outrossi tenho por bem e mando que eles posam auer Conssul d antre ssi fecto per eles que ouça 

os seus fectos e as sas demandas  que eles fezerem a algũas pessõas. Ou Algũas pessões a eles e 

os dessembarguem per sentença como Achar que e dereito e sse Algũas das partes dos de meus 

Senhoryos quiser apelar esse Conssul de A apelaçom pera o meu Juiz que eu hy teuer ou pera a 

mha Corte E que esse meu Juiz o possa determinhar segundo como achar de dereito. E eu lhys 

deuo Assinaar logar en que morem e en que possam fazer loia, de comum e outras casas pera 

teerem seus aures e outras merchandias per grosso e per meudo.  

Outrossi querendo lhis fazer merçee tenho por bem e mando que sse acaeçesse que algũas das 

Naues ou Nauyos // en que eles trouxerem as sobredictas merchandias e ueessem o que deus 

nom queria que aqueles aueres e merchandias e os Nauios que en sairem a terra ou poderem 

Assaluar  que os aiam seus donos bem e compridamente e que nenhũu nom lhys faça sobr eles 

força nem enbargo nenhũu Saluo se algũas cousas uenderem dessas que assi Assaluarem que 

paguem A mjm A mha dizima como dicto he.  

Outrossi tenho por bem e mando que sse eu ffezer Armada de ffrota per mjm ou pelos meus 

Cossayros e acaeçer que essa frota ou esses Cossairos Achassem Naue ou Batel ou outros Nauyos 

en que esses mercadores ouuessen sas merchandias dos da dicta companhya dos Bardos e da 

dicta Cidade de florença entrando ou saindo de terra de Mouros ou pera algũa das outras partes 
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que lhys nom seia tomado nenhũa cousa de sseu do que trouxerem dentro en essas Naues ou 

Bayxees ou Nauyos Nen as Naues ou bayxees ou Nauyos se seus forem Saluo se essas Naues ou 

Bayxees ou Nauyos fosse achado que leuauam pera terra de Mouros Armas ou pez ou Remos ou 

madeira ou linho Conaue ou estopa ou fferro ou trijgo ou Çeuada ou milho ou Centeo ou ffarinha 

ou outra legumha algũa pera os dictos mouros que o posam filhar Assi como foy snpre huso e 

costume que sseia de bõa guerra. (....).”  

 

Chancelarias Portuguesas D. Afonso IV, Vol. II,  (1336-1340). INIC, Centro de Estudos Históricos 

da Universiade Nova de Lisboa, Lisboa 1992, n. 99, f. 26v, 9 de Abril de 1376 (era), pp. 186-188. 

 

 

13. 

Edward par la grace de dieu roys Dengleterre, seigneur Dirlande e Ducs Daquitaine a ses feaus e 

leaus Henry de Lacy Conte de Nicole tenant son leu en Gascoigne,e a Iohan de Seint Iohan  son 

seneschal en celes parties, saluz. Sachez qe luy nobles homme... 

The count of Flanders, marquis of Namur, has requested the king to give the merchants and 

sailors of Spain and Portugal a safe-conduct to last until the quinzaine of Michaelmas next, so 

that they may travel to and from England as well as stay and  trade in  the country: in exchange 

the count is going to ask the kings of Spain and Portugal to grant English merchants a similar 

safe-conduct. The addressees are to inform the people of Bayonne of this matter and to find out 

whether or not the kings of Spain and Portugal are prepared to deliver such safe-conducts, 

written in the same form as those which the king has prepared for the Spanish and Portuguese 

merchants. Then the King’s letter, which have been handed over to the count of Flanders by the 

bishop of Chester and are to remain in the custody of the count or the bishop until further 

infromation is received of the Spanish and Portuguese king’s decision, will be given to the 
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Spanish and Portuguese merchants and a truce will be proclaimed in the aforesaid terms for the 

Spaniards and Portuguese and their goods. The King is sending a transcript of the safe-conduct 

prepared for the Spanish and Portuguese merchants so that Henry de Lacy and John de Seint 

Johan may know what sort of letters they are to obtain in exchange from the Spanish and 

Portuguese kings...  

 

Treaty Rolls preserved in the Public Record Office. Printed under the Superintendence of the 

Deputy Keeper of the Records, vol. I, 1234-1325, 1955, Treaty Roll [C. 76/8], Membrane 14d, 

contd- 22 Edward I- I Edward II (1294-1308), 447, 1297, Feb. 11. 

 

 

14.  

“1401- Guimarães, 16 de Janeiro. Carta régia referindo o pedido de aumento de salário dos oficiais 

da câmara de Lisboa. ... E nos veendo o que nos pediam, respondemos que ja lhes livramos os 

dictos mantiimentos e que se o dicto conçelho entende que som muy pequenos que ele com o 

noso corregedor da çidade o vejam e lho tenperem de guisa que ajam taaes mantimentos per que 

igualmente se posam manteer como soiam aaver os outros que ante eles forom contadores e 

escripvãaes. ... Lx., A. H. C.M., Livro dos Pregos, cod. 45, doc. 229, fls. 179v-180; Pimenta Ferro. 

Estudos de História Monetária Portuguesa (1383- 1438), p. 147, doc. 4. 

 

 

15. 

“1401- Lisboa, 25 de Dezembro. Carta régia ordenando ao corregedor, Afonso Martins Alvernaz, 

que reajuste os mantimentos dos oficiais do concelho de Lisboa. ... Que vista esta carta façades dar 

aos dictos ofiçiaaes seus mantiimentos que soiam d’aver, convem a saber, quinze libras desta 
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nossa moeda que ora corre por hũa da moeda antiga que soiam d’aver. ...Lx. A.H.C.M. Livro dos 

Pregos, cód. 45, doc. N. 235, fl. 181v; Pimenta Ferro, Estudos de História Monetária Portuguesa 

(1383- 1438), p. 148, doc. 5. 

 

 


