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O CRESCIMENTO PERIFÉRICO DAS CIDADES 
MEDIEVAIS PORTUGUESAS  
(SÉCULOS XIII- XVI): A INFLUÊNCIA DOS 
MESTERES E DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

MARIA DO CARMO RIBEIRO1 
ARNALDO SOUSA MELO2

INTRODUÇÃO
Os estudos realizados acerca da evolução das cidades históricas têm permitido 

demonstrar que os aglomerados urbanos se desenvolveram através de distintas 
fases, relacionadas, normalmente, com ciclos de crescimento, densificação ou até 
mesmo de retração urbana. Na realidade, as cidades estão em constante evolução 
e mudança acompanhando, entre outros, as conjunturas políticas, económicas e 
demográficas, quer seja à escala local, quer seja relacionadas com contextos geográ-
ficos mais vastos. Neste sentido, a evolução das cidades ao longo do tempo pode ter 
sido condicionada por processos de crescimento, através da expansão externa ou 
densificação do espaço interior, mas também por processos de contração, através 
da diminuição da área urbana ou da rarefação do espaço construído3. 

Igualmente, o desenvolvimento dos núcleos urbanos nem sempre terá sido 
realizado através de processos lentos e de forma gradual, mas, pelo contrário, terá 
experimentado diversos ritmos evolutivos, alternando fases de evolução lenta ou 
mesmo de estagnação, com outras de crescimento ou de retração rápidas4.

1 Departamento de História; Unidade de Arqueologia; CITCEM – Universidade do Minho; mcri-
beiro@uaum.uminho.pt

2 Departamento de História; CITCEM – Universidade do Minho; amelo@ics.uminho.pt
3 Allain, 2004; Capel, 2002; Lévy, 2004/5: 25-48.
4 Lévy, 2004/5: 25-48.
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Deste modo se compreende que a área ocupada pelos centros urbanos tenha 
variado ao longo dos tempos, apresentando, por vezes, características morfológicas 
bastante diferenciadas, relacionadas, necessariamente, com a forma e a função do 
aglomerado, mas também com os fatores que conduziram às alterações ocorridas 
no tecido urbano. Importa, neste sentido, analisar as transformações que decorrem 
da própria dinâmica de desenvolvimento interno ou de fatores mais gerais, por 
vezes, de carácter exógeno ao núcleo urbano5. 

Todavia, os espaços ocupados pelas urbes, bem como os seus atributos, variam, 
igualmente, em função da forma do núcleo urbano, para a qual assumem particular 
importância as muralhas e as suas portas, bem como os caminhos e os aglome-
rados periféricos.

No caso das cidades medievais portuguesas, verifica-se que, a partir do século 
XIII, uma parte significativa dos núcleos urbanos conheceu uma revitalização cons-
trutiva que, entre outros aspetos, condicionou o aumento do espaço edificado, através 
da urbanização de novas áreas localizadas fora das primitivas cercas defensivas.

Na realidade, um número significativo de centros urbanos mantém em funcio-
namento até ao século XIII as antigas cercas defensivas erguidas no período romano 
ou alti-medieval, quer de forma parcial, como foi o caso da cidade de Braga, quer 
na sua totalidade, como ocorreu no Porto, ou em Lisboa e Évora, verificando-se, 
nestes dois últimos casos, a reutilização das muralhas romanas igualmente durante 
o período islâmico, com algumas transformações6.

Estas circunstâncias, aliadas ao incremento económico, bem como ao cresci-
mento demográfico e construtivo, registados a partir do século XIII, originaram, em 
alguns casos, o congestionamento da área urbana amuralhada e, simultaneamente, 
a ocupação de espaços localizados fora das primitivas muralhas, dando origem 
ao surgimento de novos bairros periféricos. As portas das cercas defensivas e os 
respetivos largos que se conformaram do lado exterior, bem como os caminhos 
que deles derivavam terão norteado grande parte do crescimento periférico das 
cidades, constituindo, com frequência, um importante vetor de estruturação da 
expansão dos novos arrabaldes7.

Todavia, ao longo dos séculos XIV e XV muitos núcleos urbanos irão ser dotados 
de novas e maiores estruturas defensivas que passam a assimilar as áreas recen-
temente urbanizadas, bem como áreas por urbanizar. De facto, as novas muralhas 
podiam incluir simultaneamente espaços urbanos, periurbanos e mesmo rurais, 

5 Capel, 2002.
6 Ribeiro e Melo, 2013: 183-222.
7 Ribeiro e Melo, 2013: 183-222.
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onde se localizavam alguns mesteres e instituições religiosas, mas também oficinas, 
moinhos ou pequenas produções agrícolas de consumo diário8.

Na realidade, no desenvolvimento ocorrido nas cidades medievais, as áreas 
periféricas tenderam a ser sucessivamente englobadas por novos perímetros 
defensivos os quais, desta forma, passavam a agregar novas realidade morfológicas 
e, simultaneamente, a desempenhar um papel de destaque no crescimento das 
cidades, conjuntamente com as novas portas e caminhos que permitiam a ligação 
da cidade aos focos populacionais entretanto desenvolvidos nas novas periferias, 
bem como à área envolvente da urbe.

Todavia, importa destacar que o crescimento urbano pode realizar-se por 
processos contínuos ou descontínuos no espaço. No caso dos processos contínuos 
verifica-se o prolongamento direto das áreas já construídas, que servem de ponto 
de origem para o desenvolvimento posterior. Nestes casos, as muralhas tinham um 
papel determinante na definição entre centro e periferia, muito embora, em alguns 
casos, o casario ou os pequenos aglomerados populacionais exteriores à muralha 
pudessem ser facilmente assimilados pela cidade, sobretudo quando a muralha ia 
perdendo as suas funções defensivas efetivas. No caso dos processos descontínuos, 
estes verificam-se quando existem cortes entre as partes mais antigas da cidade e 
as posteriores ampliações urbanas, separadas entre si por zonas verdes ou agríco-
las. Estes processos devem ser, necessariamente, compreendidos numa escala de 
abordagem global do espaço urbano9.

Na realidade, o crescimento dos subúrbios pode ter sido realizado seguindo 
uma direção principal, como um caminho, ou pode ter-se verificado através de um 
crescimento polar, ordenado por um ou mais polos, constituídos por uma igreja 
ou mosteiro, ou ainda por um agregado populacional, como uma paróquia, entre 
outros exemplos10.

De facto, a análise do crescimento periférico das cidades constitui uma tarefa 
complexa na qual intervêm diversos agentes e diferentes fatores, nomeadamente 
internos, relacionados com a função da cidade e o dinamismo urbano, mas também 
fatores externos, de conjuntura política, económica ou outra, de âmbito regional, 
ou de escala mais global. De igual modo, a forma urbana foi marcada, por vezes, 
por estruturas pré-existentes, como as muralhas, mas também por marcadores 
arquitetónicos de cariz religioso ou económico que desempenharam um papel 
determinante no crescimento periférico das cidades medievais.

8 Ribeiro e Melo, 2012:145-171.
9 Panerai et al 1983, 15-39.
10 Panerai et al 1983, 15-39.
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Deste modo, neste trabalho procuramos avaliar o papel dos mesteres e das 
instituições religiosas no crescimento periférico das cidades medievais portuguesas, 
através da análise de alguns núcleos urbanos paradigmáticos, constituídos pelas 
cidades de Braga, Guimarães, Porto e Lisboa. Naturalmente que a influência dos 
poderes públicos nestes processos foi igualmente tida em conta, sobretudo nos 
casos em que o seu papel se afigura como determinante, como em Lisboa.

Trata-se de verificar, por um lado, de que forma é que a atuação e influência dos 
mesteres e das entidades eclesiásticas se materializaram no espaço urbano em geral 
e, por outro, quais as implicações dessa materialização no crescimento periférico.

Neste sentido, começaremos por analisar o caso da cidade de Braga, que oferece 
a particularidade de se desenvolver na Idade Média sobre um quadrante da anterior 
cidade romana de Bracara Augusta. Seguidamente, debruçar-nos-emos sobre um 
aglomerado surgido ex-novo no período medieval, Guimarães, que se desenvolveu 
a partir de dois distintos polos iniciais, o castelo, no alto, e o mosteiro, na parte 
baixa. Posteriormente, analisaremos o exemplo do Porto, cidade que, apesar de 
manter o seu núcleo urbano amuralhado original até ao século XIV, conhece um 
significativo desenvolvimento extramuros desde o século XIII. Por fim, trataremos 
o maior e mais complexo aglomerado urbano medieval português, a cidade de Lis-
boa, que, muito embora marcada pela presença romana mas sobretudo com uma 
forte influência islâmica, conhecerá a partir do século XIII um forte incremento 
urbano periférico.

O CRESCIMENTO PERIFÉRICO DE BRAGA
A cidade de Braga surge particularmente paradigmática na análise do papel das 

instituições religiosas no crescimento periférico ocorrido durante a Idade Média.
O primitivo burgo medieval bracarense irá ocupar o quadrante nordeste da 

cidade romana de Bracara Augusta, reutilizando o pano norte da muralha romana, 
construída entre finais do século III e inícios do século IV, fazendo-se cercar a sul 
por um novo perímetro defensivo, construído com grande probabilidade entre 
finais do século IX e o século X11. A nova cerca reduz substancialmente o perímetro 
anterior, ocupando uma área modesta, que não ultrapassaria os 15 ha, comparati-
vamente com os 48 ha da cidade romana. Fig. 1.

Na realidade, ao que tudo indica, a partir finais do século IX-X a cidade será 
incluída no programa de reorganização do território da região bracarense, levado 
a cabo pelos reis asturianos e leoneses, determinante para a restauração e delimi-

11 Fontes, 2011: 313-334.
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tação do termo de Braga, em 873, bem como para a reabilitação urbana, política 
e eclesiástica que terá conhecido ao longo dos séculos X-XIII12.

Igualmente determinante no processo de revitalização urbana da cidade foram 
os edifícios de culto cristão que se construíram ao longo dos séculos IV-VIII.

O primeiro destes edifícios foi a basílica paleocristã construída entre finais do 
século IV e inícios do V, no local onde se erguerá, a partir de finais do século XI, 
a Sé Catedral medieval. Esta primitiva basílica terá sido edificada no quadrante 
nordeste da cidade romana, reaproveitando um anterior edifício romano13.

Na realidade, e de acordo com os dados arqueológicos, é possível admitir que 
uma parte significativa do núcleo urbano romano tenha sido abandonada a partir do 
século VIII, situação que se reforçará nos séculos IX e X, em benefício de algumas 
outras áreas, entre as quais se destaca o referido quadrante nordeste da anterior 

12 Costa, 1965, Liber Fidei, vol. I, pp. 33-38; Fontes, 2012: 443-474.
13 Fontes, et all 1997-98: 137-164.

Figura 1. Plano urbano de Braga entre os séculos XI-XIII
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cidade romana, mas também algumas zonas na periferia exterior das muralhas, 
em distintas áreas, sobretudo nos locais onde se haviam erguido edifícios de culto 
cristão alti-medievais, que funcionariam como polos agregadores da população.

Estes novos núcleos de referência cristãos, surgidos ao longo dos séculos IV-
-VIII encontram-se associados à construção de basílicas cemiteriais, erguidas sobre 
antigas necrópoles e junto das principais vias imperiais romanas que ligavam Braga 
ao restante território. Entre os polos de desenvolvimento de aglomerados popu-
lacionais na periferia urbana destacam-se S. Pedro de Maximinos, S. Vicente e S. 
Vítor, distanciados da Catedral entre 800 a 1200 metros, provavelmente associados 
ao culto martirial, que darão origem às paróquias medievais da área suburbana14.

Por sua vez, a primitiva basílica paleocristã, transformada em Sé Catedral em 
finais do século XI, terá tido um papel extremamente importante na organização 
do núcleo alto medieval da cidade. Tal como já referido, a integração da cidade de 
Braga no processo de reorganização do território da região bracarense, nos séculos 
IX-XII, terá permitido uma revitalização urbana, originando a construção de um 
novo perímetro defensivo a sul, mas também remodelações na primitiva basílica, 
que nos séculos IX-X viu consolidada a sua forma retangular, com orientação E/O, 
com três naves e uma porta rasgada na fachada sul15. 

Todavia, será, ao bispo D. Pedro e ao governo condal de D. Henrique e D. Teresa 
que se ficaram a dever um conjunto de iniciativas que contribuíram de forma 
decisiva para a consolidação e desenvolvimento do núcleo urbano. Efetivamente, 
depois da restauração da arquidiocese de Braga, em 1071, com o referido prelado, 
a cidade readquiriu elevada importância eclesiástica e política, nomeadamente 
com a sagração da Sé Catedral, em 1089 e, com a sua constituição como couto 
eclesiástico, em 111216.

Será, de facto, ao bispo D. Pedro que caberá a responsabilidade de iniciar a 
construção de um novo e maior templo fazendo substituir o anterior, de acordo 
com o modelo das grandes catedrais românicas de peregrinação17.

Todavia, entre os séculos XI e XIII o núcleo urbano amuralhado irá permanecer 
bastante reduzido, encontrando-se a Sé Catedral em posição periférica relativamente 
ao conjunto edificado. Esta situação será alterada com o alargamento da muralha no 
século XIV, momento em que a Catedral passará a constituir, de facto, o elemento 
central do espaço urbano. Fig. 2.

14 Fontes, et all 2010: 258; Ribeiro, 2009/2010: 319-320.
15 Fontes, et all 1997-98: 37-164.
16 Costa, 1997, vol. I,: 213-223.
17 Real, 1990: 435-511.
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Paralelamente, igualmente importantes para o desenvolvimento da cidade 
terão sido os pequenos aglomerados populacionais suburbanos que aparecem 
referidos nas fontes escritas dos séculos IX-XI18, designadamente aqueles que se 
constituíram em torno das basílicas paleocristãs, localizadas na periferia urbana, 
tal como já referido.

Na realidade, a seguir ao templo paleocristão da Sé de Braga, a segunda basílica 
mais antiga da cidade, que se localiza na periferia do centro urbano, terá sido o 
templo paleocristão da igreja de S. Vicente, sob a atual igreja homónima, localizada 
na zona da necrópole da via XVIII, que ligava Bracara Augusta a Asturica Augusta 
(Astorga), também conhecida como via da Geira.

A antiguidade desta basílica encontra-se comprovada por um epitáfio que 
refere o dia 1 de Maio de 618, com a inscrição “Remisnuera aqui descansou em paz. 

18 Costa, 1997, Vol I: 101-122; Marques, 2012: 408-415

Figura 2. Plano urbano de Braga no século XIV
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Amén”. Esta estela funerária foi encontrada no local, aquando da reconstituição da 
Igreja de S. Vicente, em 1565, devendo certamente pertencer à basílica paleocristã 
de S. Vicente de Infias, à qual os documentos aludem, ainda que de forma indireta, 
desde o século IX19.

Na verdade, os documentos relativos às delimitações de Braga e Dume, designa-
damente um de 877 e outro de 911, permitem comprovar a existência de uma villa 
chamada de Infias, localizada nos arredores da cidade, associada a São Vicente20.

De igual modo, também a antiga Igreja de S. Pedro de Maximinos terá origi-
nado a formação de um outro importante núcleo de população que se desenvolveu 
na periferia sudoeste da cidade, desde o século VIII. De facto, segundo as fontes 
manuscritas eclesiásticas os servos da Igreja habitavam na freguesia de S. Pedro 
já o século VIII21. Deste modo se depreende que, desde a Antiguidade Tardia, terá 
surgido um foco populacional em torno da basílica paleocristã de S. Pedro de 
Maximinos.

A referida basílica terá sido transformada em igreja no século XI, de acordo 
com um documento, datado de 1025, onde se lê in Sancto Petro in suburbio Bragala 
… in eclesia. Este documento trata de um pleito (litígio) realizado para aferir a 
condição social dos habitantes de Braga e arredores, pressupondo, portanto, que 
aqui residiria uma população bastante antiga, que se teria aglutinado em torno 
da Igreja22.

As referências documentais sucedem-se para os séculos XII e XIII e, em 1320, 
encontramos um documento que refere já explicitamente a “Eclesia Sancti Petri de 
Maximinis ad ducentas et septuaginta libras”23. Refira-se, no entanto, que a antiga 
Igreja de S. Pedro de Maximinos foi mandada demolir no século XVIII, sendo os 
vestígios da sua localização bastante escassos24. No entanto, a confirmar o possível 
local onde esta igreja existiu, bem como a sua antiguidade, foi encontrado, junto 
à atual fonte de S. Pedro, um silhar bem talhado, com a inscrição “JHESUS”, que 
terá pertencido à antiga Igreja de S. Pedro de Maximinos, e que se localizaria nas 
proximidades da atual fonte e, muito provavelmente, sobre o anfiteatro romano25. 
Segundo os dados arqueológicos, esta zona situa-se nas imediações de uma área 

19 Costa,1997, vol I: 101
20 Costa,1997, vol I: 101.
21 Costa,1997, vol I: 102.
22 Costa,1997, vol I: 102. 
23 Costa, 1997, Vol.I: 103.
24 Ribeiro, 2008: 305-306.
25 Morais, 2001: 55-76. 
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de necrópole associada à passagem da antiga via romana per loca marítima, que 
saía pela porta ocidental da cidade romana26.

Outro importante núcleo de população ter-se-á organizado na zona de S. Vítor, 
em torno de uma outra basílica paleocristã, documentada arqueologicamente, 
edificada na zona da necrópole romana da via XVII, que ligava Bracara a Asturica 
Augusta. Os dados arqueológicos permitem demonstrar que este local regista uma 
evolução característica da Antiguidade Tardia, nomeadamente a cristianização de 
uma anterior área de necrópole, associada a um mártir, neste caso S. Vítor27.

Esta igreja aparece referida pela primeira vez num documento datado de 899, 
que alude à pretensa doação da igreja de S. Vítor feita por Afonso III de Leão a 
Santiago de Compostela, onde se pode ler “villam que est juxta fluvium Aleste 
territorio Bracharensi ubi eclesia Sancti Victoris est fundata cum vicis suis”28. A 
partir deste registo se depreende que em finais do século IX já existiria a igreja, 
bem como um aglomerado populacional na envolvente da mesma.

A igreja de S. Vítor aparece referida em muitos outros documentos posteriores, 
sendo de destacar um, de 1120, que revela o seu restauro e sagração pelo arcebispo 
D. Paio Mendes e um outro, de 1290, que se refere à “Parrochia Santi Victoris”29.

Num raio espacial um pouco maior, mas igualmente importante no crescimento 
da cidade, refiram-se, igualmente, dois outros focos populacionais. Um formado 
em torno da basílica paleocristã de Dume, edificada no século VI, junto a uma 
villa romana, onde terá residido um dos bispos da Diocese de Braga, S. Martinho 
de Dume. O outro desenvolvido em torno do complexo religioso de S. Frutuoso, 
mandado edificar por iniciativa do prelado homónimo, arcebispo de Braga e de 
Dume, na segunda metade do século VII. Este importante centro religioso fomen-
tará o desenvolvimento da cidade segundo o eixo viário que ligaria o complexo 
religioso de S. Frutuoso ao núcleo urbano de Braga.

Na realidade, a partir do século XIII, os documentos medievais permitem 
atestar o desenvolvimento da cidade ao longo de um conjunto de caminhos que 
a ligavam aos diversos núcleos populacionais referidos formados em torno dos 
antigos templos paleocristãos, agora transformados em paróquias.

Entre estes caminhos destacam-se a Rua da Corredoira, a Rua dos Chãos, a 
Rua Nova e a Rua de Maximinos. Fig 3.

A Rua da Corredoira permitia estabelecer a ligação da cidade a S. Vítor. A pri-
meira referência ao topónimo Corredoira, nos documentos consultados, data de 

26 Lemos, 1999: 81-94.
27 Lemos, 2001: 9-38.
28 Costa, 1997, Vol. I: 103.
29 Costa, 1997, Vol. I: 103.
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1161, falando de “vinea de Corredoira”30 o que indica o carácter rural dos terrenos 
cruzados pelo caminho. Posteriormente, em 1261, encontramos já a referência 
explícita à Rua da Corredoira, que unia a Porta de São João do Souto à Igreja de 
S. Vítor31. Sabemos, no entanto, que até ao século XVI esta artéria teria um nível 
de urbanização bastante residual, pois, quando nos inícios do século XVI, o arce-
bispo D. Diogo de Sousa a transforma num grande largo, designado de Campo 
de Sta. Ana, essa zona aparece descrita como um lugar “cheo de vinha e arvores”, 
onde não existia “nenhum caminho direito”, existindo somente uma estrada muito 
estreita, entre as casas construídas e as vinhas, que ia até Santa Maria-a-Branca32. 

30 Liber Fidei, fólios 131v-132, doc. 486 (Costa, 1978, tomo II: 230-231) 
31 Pergaminhos da Confraria de São João do Souto, nº7 (Marques, 1982: 71-20).
32 A.D.B., Registo Geral, livro 330, fls 131, publicado por Maurício 2000, vol. II: 298.

Figura 3. Caminhos periféricos de Braga entre os séculos XI-XIII
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Todavia, a partir desta intervenção no século XVI esta artéria conheceu um forte 
dinamismo, correspondendo atualmente à Avenida Central33.

Refira-se, igualmente, a Rua dos Chãos, que ligava a cidade a S. Vicente, segundo 
o traçado da antiga via XVIII. O topónimo Chãos aparece pela primeira vez refe-
rido num documento datado de 1219, que descreve a compra de uma herdade 
nos Chãos34. Posteriormente, os documentos passam a mencionar, de forma mais 
sistemática, as propriedades do Cabido existentes nesta rua. No século XIV, o 1º 
Livro do Tombo do Cabido refere a destruição de aproximadamente trinta casas 
nesta artéria, aquando da invasão da cidade pelas tropas castelhanas35. Todavia, ao 
longo do século XV e XVI a rua terá recuperado os seus edifícios, pois, em finais 
de quinhentos, o Mapa de Braunio ilustra-a como praticamente toda urbanizada 
até à Igreja de S. Vicente36.

33 Ribeiro, 2008: 524-526.
34 A.D.B., Gaveta 1 das Propriedades do Cabido, fl. 20, datado de 1219, onde se refere a compra de 

herdades nos Chãos, ou lugar dos Chãos.
35 A.D.B., 1º Livro do Tombo do Cabido, fls. 133 a 133v.
36 Ribeiro, 2008: 521-524.

Figura 4. Mapa de Braunio (1549)



90

EVOLUÇÃO DA PAISAGEM URBANA: CIDADE E PERIFERIA

Outra artéria desenvolvida extramuros foi a Rua de Maximinos, que ligaria a 
porta da cerca medieval à Igreja de S. Pedro de Maximinos, acompanhando, pelo 
exterior, o traçado da muralha romana. Esta artéria, referida pela primeira vez no 
século XIV, constituiu um importante eixo de desenvolvimento urbano, permi-
tindo uma ligação privilegiada entre a rua da fachada principal da Sé – Rua dos 
Burgueses – e o núcleo de S. Pedro de Maximinos37.

Por fim, a Rua Nova cuja génese remonta à época romana, correspondendo ao 
início da via XIX, que ligava Bracara Augusta a Lucus Augusti (Lugo), passando 
por Ponte de Lima e Tui. Na Alta Idade Média, seria a partir dela que se faria a 
ligação entre Braga, S. Frutuoso e Dume, atravessando as propriedades do Cabido 
localizadas no Lugar da Cónega38. Ao contrário das anteriores, esta rua será inte-
grada dentro do perímetro da muralha medieval do século XIV, sendo aí aberta 
uma porta. Fig 2.

Note-se que esta nova cerca passará a incluir o castelo, o paço arquiepiscopal 
e uma extensa área por urbanizar, onde se localizavam maioritariamente proprie-
dades rurais do arcebispo39. 

No crescimento da cidade foram igualmente bastante importantes as igrejas 
que se localizavam junto da muralha no lado exterior, designadamente a Igreja de 
S. João do Souto, referida num documento do Liber Fidei datado de 12 de Junho 
de 1161, que descreve a doação da Igreja de S. João do Souto à Sé, localizando-a 
“iusta muros ipsius civitatis ad partem orientalem”. Segundo este documento, fica-
mos a saber que em 1161 existiam quatro ruas na paróquia da Igreja de S. João40. 

Na realidade, a partir do século XIII os documentos registam um aumento da área 
urbanizada no sentido norte e nordeste, identificando um conjunto de novos arrua-
mentos que passam a ligar a cidade a dois importantes edifícios construídos nos inícios 
de trezentos fora da muralha alto-medieval. Referimo-nos concretamente ao castelo, 
referenciado pela primeira vez em 1315, bem como ao Paço Arquiepiscopal, construído 
igualmente nos inícios do século XIV. Tal como já referido, estas novas áreas urbanizadas 
serão incluídas no novo perímetro defensivo datado de finais do século XIV41. Fig. 2.

Ao longo da Baixa Idade Média Braga irá continuar o desenvolvimento peri-
férico encetado anteriormente, com particular incidência nas vias que ligavam a 
cidade aos núcleos paroquiais periféricos já referidos, nomeadamente S. Vítor, S. 
Vicente e S. Pedro de Maximinos. 

37 Ribeiro, 2008: 573-478.
38 Ribeiro, 2008: 467-472.
39 Ribeiro, 2009/10: 179-201.
40 Liber Fidei, doc. 486, fls. 131v e 132, datado de 12 de Julho 1161 (Costa 1978: 230).
41 Ribeiro, 2009/10: 179-201.
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Na realidade, no desenvolvimento periférico da cidade verifica-se um contributo 
muito reduzido das atividades transformadoras e comerciais, nomeadamente dos 
mesteres, que na generalidade se concentravam no espaço intramuros até ao século 
XVI, designadamente os açougues. 

A grande exceção regista-se naqueles que dependem do rio, como a produção 
de couros que se estabelece desde o século XIV junto ao rio Este, que passava 
afastado do centro urbano. A ligação da cidade com esta zona fazia-se através da 
Rua dos Pelames. Esta artéria, com origem na Porta de Santiago, teria inicialmente 
um carácter marcadamente rural, muito embora a partir do século XVI se assista 
a um aumento das suas construções42. Fig. 4.

O CRESCIMENTO PERIFÉRICO DE GUIMARÃES 
A cidade de Guimarães constitui um exemplo bastante elucidativo da importância 

dos mesteres no abastecimento e na organização dos espaços urbanos medievais, 
mas também do papel das instituições religiosas no crescimento periférico.

A génese e evolução urbana de Guimarães encontram-se marcadas pela formação 
de dois núcleos localizados em pontos topográficos opostos, que constituíram dois 
concelhos distintos até finais do século XIV. Um destes focos irá desenvolver-se no 
monte Latito, em volta do castelo mandado fundar pela condessa Mumadona Dias, 
no século X, que, juntamente com a zona envolvente darão origem à designada 
vila alta, englobada por um recinto amuralhado. O outro núcleo irá formar-se no 
sopé desse monte, em torno de um mosteiro, fundado de igual modo pela referida 
condessa, em torno do qual se foi desenvolvendo um pequeno aglomerado, deno-
minado, mais tarde, vila baixa43. Fig. 5.

Posteriormente, no século XIII, durante o reinado de Afonso III, deu-se início 
à construção de uma segunda cerca, que consistiu na ampliação da primeira zona 
amuralhada, de forma a abranger a parte baixa da cidade. Esta muralha terá sido 
finalizada nos inícios do século XIV, no tempo de D. Dinis, que a mandou recons-
truir e robustecer44. Fig. 6.

Deste modo, as duas vilas ficaram englobadas por uma só muralha, adossada 
ao castelo no topo, mas mantendo uma muralha interna de separação, que seria, 

42 Ribeiro e Melo, 2012: 145-171.
43 Barroca, 1996: 17-28; Ferreira, 2010: 233-250 e 250-289; 362-368; 371-372; Barroca e Lourenço, 

2013: 5-29; Ribeiro e Melo, 2013: 195-197.
44 Barroca, 1996: 17-28; Ferreira, 2010: 233-250 e 250-289; 362-368; 371-372; Barroca e Lourenço, 

2013: 5-29; Ribeiro e Melo, 2013: 195-197.
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por sua vez, eliminada no tempo de D. João I, consubstanciando 
a unificação jurisdicional das duas partes, que então se verificou45.

Todavia, esta muralha deixou de fora diversos espaços que já se encontravam 
construídos, entre os quais se destacam os que se relacionam com a atividade dos 
pelames e a instalação de mosteiros mendicantes, designadamente o de S. Domingos 
e o de S. Francisco. Fig. 7.

A atividade dos pelames desenvolvia-se nos arrabaldes da cidade, nas margens 
do rio desde cedo denominado de Couros. Trata-se de um dos muitos cursos de 

45 Ferreira, 2010: 233-250 e 250-289.

Figura 5.  
Plano urbano de 

Guimarães entre os 
séculos XII e XIII 

(VVAA, 2009: 260 – 
adaptada).
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água que abasteciam a cidade, resultante da convergência da Ribeira de Santa Luzia, 
que corre a norte e da Ribeira da Costa, que bordeja o lado sul.

A importância dos trabalhos de curtição das peles para as indústrias dos couros 
terá potenciado o desenvolvimento desta zona da cidade, desde os séculos XII e 
XIII, que, aliás, ainda nos dias de hoje conserva o topónimo de Couros.

Na realidade, a necessidade de água para os trabalhos de curtição, a poluição 
que estes provocavam, bem evidente nos cheiros que produziam e na sujidade da 
água que provocavam, aliado às condições topográficas, mas também à existência 
de espaço suficiente para a construção dos tanques de curtição, terão condicionado 
a sua localização na periferia urbana da cidade, correspondendo a um padrão 
habitual em diversas cidades medievais.

A julgar pela grande diversidade de mesteres relacionadas com as atividades 
de curtição e de trabalho dos couros identificada em Guimarães, umas localizadas 

Figura 6.  
Sistema defensivo 
medieval de Guima-
rães (século XIV) 
(VVAA, 2009: 260 – 
adaptada)
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em determinados espaços intramuros, como a Rua da Sapataria, outras na zona de 
Couros46, admite-se que as áreas onde se localizavam assumiam um papel destacado 
na paisagem urbana medieval. Deste modo, esta zona de Couros constitui um foco 
de desenvolvimento urbano desde pelo menos o século XIII, que irá condicionar a 
urbanização da periferia sul da cidade, como procuraremos analisar. 

Por sua vez, para o desenvolvimento periférico da cidade terá contribuído, 
igualmente, a instalação dos mosteiros mendicantes, verificada no século XIII. O 

46 Pinto, 2011/12: 97-103.

Figura 7. 
Principais arrabaldes 
medievais de Guima-

rães (Planta do século 
XVII – adaptada)
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mosteiro de S. Francisco terá sido construído inicialmente muito perto da muralha, 
junto à Porta da Torre Velha, num antigo hospital, localizado extramuros, na parte 
sul. Todavia, no século XIV, estas instalações são mandadas demolir e é ordenado 
a construção de um novo mosteiro, situado abaixo da Torre Velha, para sudeste, 
entre a zona de Couros e a Ramada, no local onde ainda hoje se encontra47. Fig. 7.

De igual modo, também o primitivo Convento de S. Domingos, concluído em 
1279, terá sido demolido e mudado de lugar, por se encontrar adossado à muralha. 
Neste caso, as primeiras instalações situavam-se nas proximidades da Porta da Vila, 
na embocadura da Rua de Gatos, sendo o segundo local escolhido um sítio mais 
afastado da cerca defensiva, muito embora na mesma rua, no seu lado norte, no 
sítio onde ainda hoje subsiste48.

Para além das três zonas que acabamos de referir, salientam-se, igualmente, 
outros espaços que se constituíram como arrabaldes, após a construção da muralha 
que cercava a vila baixa. De entre estes destacam-se aqueles que se irão desenvol-
ver ao longo dos caminhos que permitiam aceder às portas da muralha, ligando 
importantes equipamentos urbanos ao espaço intramuros, em particular os já 
referidos pelames, mas também os mosteiros mendicantes.

No total, Conceição Falcão Ferreira identifica cerca de 10 arrabaldes nos séculos 
XIII e XIV, relativos à vila baixa 49. 

Entre estes destacam-se o arrabalde de Gatos, estruturado em torno da rua que 
conhece o mesmo nome. A Rua de Gatos, atual Rua D. João I, fazia a ligação da 
porta da muralha (Porta de S. Domingos) com a estrada que permitia o acesso a 
Vila do Conde. Trata-se, na realidade, de uma via de comunicação privilegiada na 
direção do litoral que já se encontrava traçada e urbanizada nos finais do século 
XII. Ao que tudo indica, tratava-se de uma rua bastante estreita e tortuosa que 
acompanhava o declive do terreno, com uma morfologia muito semelhante à dos 
dias de hoje50. 

Para a dinamização desta via terá contribuído a instalação do convento de S. 
Domingos, logo no século XIII, na embocadura da Rua de Gatos, mas também a 
sua reinstalação, na segunda metade do século XIV, no lado norte da mesma artéria, 
como já referimos. Os dominicanos eram detentores de grande parte do património 
imobiliário da área envolvente ao seu mosteiro, designadamente na zona de Gatos51.

Refira-se, ainda, que a Rua de Gatos constituiu, ao longo de toda a Idade Média, 
uma artéria com importantes propriedades urbanas pertencentes a grandes senho-

47 Ferreira, 2010: 312-322.
48 Ferreira, 2010: 312-322.
49 Ferreira, 2010: 233-250 e 250-289.
50 Ferreira, 2010: 290-294.
51 Ferreira, 2010: 575-581-294.
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res, denotando uma hierarquização do valor imobiliário, dependente da maior 
proximidade com o centro urbano52. 

Na referida Rua de Gatos existiria, igualmente, uma gafaria, ou uma albergaria 
de Lázaros, pelo menos desde inícios do século XIV. A sua instalação no “fundo da 
rua” permitia garantir o necessário afastamento do centro urbano, mas também 
constituía um ponto estratégico de passagem, sobretudo para quem vinha de Vila 
de Conde.

Paralelamente aos dominicanos, o cabido da colegiada, os clérigos do coro, bem 
como a confraria dos sapateiros aparecem no rol dos principais proprietários do 
arrabalde de Gatos53.

Outra área que se desenvolve na faixa periurbana é a denominada Rua i Rio 
de Couros, que conformaria o arrabalde de Couros54. Tal como já referido, trata-se 
de uma importante zona de pelames do burgo vimaranense. O dinamismo desta 
área encontra-se documentado desde o século XII, constituindo uma das zonas 
mais precocemente ocupadas. 

Ao longo dos séculos XIII a XVI documenta-se a existência, nessa zona, de 
numerosos pelames de curtição bem como de outro tipo de imóveis, propriedade 
de diversas instituições, em particular da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira 
e da Confraria dos Sapateiros55.

A contribuir para a vitalidade desta zona encontra-se, igualmente, o Mosteiro de S. 
Francisco, que a partir do século XIV se instala nas proximidades dos pelames, como 
já referido. Paralelamente aos mesteirais e à Colegiada, os franciscanos constituíram-
-se como importantes proprietários imobiliários do arrabalde de Couros 56.

Nas imediações da zona de couros, a oeste, localizavam-se duas outras impor-
tantes artérias de desenvolvimento urbano, designadamente a Rua da Caldeiroa e a 
Rua de Molianas que permitiam a ligação à estrada que seguia em direção ao Porto.

O topónimo Caldeiroa aparece desde o século XIII associado a uma rua, 
podendo indiciar uma conexão entre a artéria e o mester relacionado com a ati-
vidade dos caldeireiros. Na realidade, esta artéria permitia a ligação entre a Porta 
de S. Paio e o Rio de Couros. Todavia, será só no século XV que se construirá a 
Ponte da Caldeiroa, assistindo-se simultaneamente à renovação deste espaço com 
a construção de novas casas. A urbanização desta rua terá sido realizada de modo 
progressivo ao longo dos séculos finais da Idade Média, assistindo-se à sua pau-
latina transformação em espaço residencial. A referência a múltiplas casas desde 

52 Ferreira, 2010: 290-294.
53 Ferreira, 2010: 575-582.
54 Ferreira, 2010: 561-569.
55 Ferreira, 2010: 561-569; Pinto, 2011/12: 97-103.
56 Ferreira, 2010: 561-569
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meados do século XIII, pertencentes a importantes proprietários urbanos, permite 
documentar o início desse processo57.

Por sua vez, a urbanização da Rua das Molianas terá conhecido um processo 
muito semelhante, constituindo uma zona que inicialmente se dilui entre o arra-
balde de Gatos e a Caldeiroa, assumindo maior individualidade e forma no decurso 
do século XV58. Fig. 7.

A nascente da zona de couros e do Mosteiro de S. Francisco haverá que destacar, 
ainda, os arrabaldes integrados no chamado Campo da Feira, designadamente a 
Ramada, o Toucinho e a Fonte do Abade. A Ramada localizava-se a sul do Campo 
da Feira, enquanto a norte se situava a Fonte do Abade.

Tal como os topónimos indicam, designadamente a Ramada, tratava-se de 
uma vasta área de forte pendor rural, registando uma importante exploração de 
vinhas. Na realidade, o grande desenvolvimento desta zona regista-se a partir do 
século XIII, com a primitiva instalação do mosteiro de S. Francisco, sendo refor-
çada a partir do século XIV, com a sua reinstalação nesta zona. Paulatinamente, 
as propriedades localizadas nas imediações do mosteiro irão sendo transferidas 
para os franciscanos. Na realidade, os franciscanos foram os grandes responsáveis 
pelos emparcelamentos desta zona, constituindo-se nos seus grandes proprietários 
e dinamizadores urbanos e rurais, com particular referência na Ramada59.

Para concluir a apresentação dos arrabaldes da vila baixa, refira-se ainda o 
denominado arrabalde de Santa Luzia, localizado a norte da já referida zona de 
Gatos. Tratava-se de um importante arrabalde, conhecido desde 1267, localizado 
no seguimento da Porta de Val-de-Donas ou de Santa Luzia, em direção à via que 
permitia a ligação entre Guimarães e Braga60. Na porta da muralha, que com grande 
probabilidade terá sido torreada, terá existido uma capela evocativa da referida 
Santa, que dará lugar à igreja homónima, documentada no século XV. No entanto, 
trata-se dum arrabalde cujo desenvolvimento não parece estar relacionado nem com 
atividades mesteirais, nem com instituições religiosas, sendo de destacar apenas a 
existência duma gafaria feminina, datada de meados do século XIV61.

Por fim, refiram-se ainda os espaços periféricos que se relacionavam com a 
vila alta. Na realidade, a faixa periurbana situada a norte do castelo possuiria uma 
densidade populacional mais esparsa, nela se localizando um conjunto de lugares 
de forte pendor rural e sem grande atividade mesteiral ou religiosa conhecida. A 
título de exemplo, refira-se o lugar de Santa Cruz, no Sabugueiro; o arrabalde de 

57 Ferreira, 2010: 561-569
58 Ferreira, 2010: 569-575.
59 Ferreira, 2010: 300-302.
60 Ferreira, 2010: 303-304.
61 Ferreira, 2010: 303-304.
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Vale Melhorado, por trás da fortaleza, onde alternavam casas e campos; o Lugar 
de Maria do Lixo, por detrás do castelo; e ainda duas ruas ditas do cano, uma em 
direção a S. Torcato, outra em direção ao campo de S. Salvador. De referir ainda, 
o arrabalde da Corredoura, abaixo da Porta Freiria62. Fig. 7.

O CRESCIMENTO PERIFÉRICO DO PORTO
A cidade do Porto constitui um exemplo particularmente interessante na 

análise do crescimento periférico medieval, não só pelas próprias características 
geográficas, nomeadamente por se localizar na desembocadura de um importante 
rio, o Douro, e ser bordejada pelo Oceano Atlântico, mas também pela topografia 
acidentada do terreno em que se implanta. Paralelamente, e de igual modo, as 
circunstâncias políticas e económicas que a cidade conheceu desde os inícios do 
século XIII impulsionaram um desenvolvimento extramuros que estendeu a man-
cha urbana desde o seu primitivo núcleo amuralhado muito para além dos limites 
iniciais. Esta expansão encontrou-se fortemente associada ao desenvolvimento dos 
mesteres e das instituições religiosas, nomeadamente dos conventos mendicantes. 

Na realidade, importa salientar que o aglomerado urbano do Porto conheceu 
dois distintos sistemas defensivos, um alto medieval, de origem romana, que se 
manteve até aos inícios do século XIV. O outro, construído ao longo deste último 
século, consistiu numa muralha totalmente nova, dita fernandina, de perímetro 
muito mais alargado, que englobou a totalidade do antigo espaço amuralhado e 
incorporou ainda grande parte dos seus arrabaldes ou espaço urbano periférico, 
incluindo áreas rurais. No entanto, esta nova cerca deixou de fora alguns outros 
espaços urbanizados, que se vão manter, portanto, como arrabaldes63. 

De facto, o desenvolvimento encetado pela cidade desde os inícios do século XIII, 
fortemente potenciado pelo incremento mesteiral e a localização das instituições 
religiosas, além dum desenvolvimento comercial marítimo assinalável, irá fomentar 
uma significativa ampliação da área urbanizada, que extravasa largamente a área 
da primitiva cerca. Esta circunstância implica necessariamente que a análise da 
inserção dos mesteres e das instituições religiosas terá que ser realizada em dois 
espaços e momentos distintos, ou seja, relativamente a cada um desses sistemas 
defensivos. 

62 Ferreira, 2010: 368-370.
63 Oliveira, 1973: 179-260; Basto, 1962: 116-158; Sousa, 1994: 124-136; Real, 1984: 36-37; Real, 2001: 8-
19;Teixeira, 2010; Teixeira, 2012: 185-207; Ribeiro e Melo, 2012:159-167; Ribeiro e Melo, 2013: 185-

187 e 208-210.
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Figura 8.  
Sistemas 
defensivos da 
cidade do Porto 
(séculos XII a 
XV)

Figura 9
Principais 
arrabaldes 
medievais do 
Porto (séculos 
XIII a XV)
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O crescimento da cidade do Porto nos espaços periféricos da primeira muralha, 
nomeadamente entre os séculos XIII e XIV, ocorrerá em distintas áreas64. Trata-se 
de zonas topograficamente muito diversificadas, que em larga medida se relacionam 
ora com a instalação de mesteres ora com a implantação de estruturas religiosas, 
entre outros. Entre estes vários focos de desenvolvimento urbano destaca-se a 
zona dos pelames, localizada junto ao Rio de Vila, pelo menos desde os inícios do 
século XIV, não muito afastada da muralha. Refira-se, no entanto, a existência de 
indícios da prática dessa atividade, no interior da cerca velha, em época anterior 
e/ou contemporânea. 

Na realidade, não obstante a presença pouco agradável das estruturas de 
curtição, a verdade é que os pelames, localizados extramuros, usufruíram de con-
dições naturais e históricas únicas, que lhes possibilitaram manter-se no mesmo 
local durante séculos, não impedindo que áreas adjacentes se constituíssem como 
zonas de forte dinamismo e desenvolvimento urbano. De facto, a existência de um 
curso de água nas suas proximidades, o Rio de Vila, bem como de espaços livres 
adequados, conferiu à zona dos pelames um carater único, tendo em conta, igual-
mente, a topografia acentuada do Porto. A contribuir para estas particularidades 
refira-se, de igual modo, a proximidade dos pelames com o edifício dos açougues, 
localizado dentro da primitiva muralha.

Na realidade, este conjunto de circunstância possibilitou a manutenção da zona 
de pelames no mesmo local até ao século XVIII ou XIX, ou seja, numa área central 
relativamente à nova muralha, construída no século XIV. De facto, apesar de até ao 
século XIV os pelames ocuparem um local periférico relativamente à primitiva cerca, 
a construção da muralha fernandina irá englobá-los no seu perímetro amuralhado, 
conferindo-lhe uma posição privilegiada e central no espaço urbano. Refira-se, 
igualmente, que a zona envolvente aos pelames conheceu um processo dinâmico 
de desenvolvimento urbano ao longo dos séculos XVI a XVIII, que potenciou a 
transformação de parte desse espaço numa área residencial e comercial de prestígio, 
nomeadamente com a abertura da Rua das Flores, no século XVI65.

No crescimento periférico medieval do Porto, outra área importante de desen-
volvimento extramuros foi a Rua da Bainharia, eixo que acompanha a muralha 
altomedieval pelo lado exterior, na ligação principal com a parte baixa da cidade. 
Esta artéria, situada na margem esquerda do Rio de Vila, afirmou-se como local 
de concentração de vários mesteres e comércio, sobretudo de couros e ferreiros, 
numa natural continuidade das atividades já existentes no interior da cerca velha. 
Por seu turno, na continuidade da Rua da Bainharia, encontrava-se a Rua dos 

64 Melo, 2009, I: 217-250; Ribeiro e Melo, 2012:159-167.
65 Melo, 2007: 121-156; Melo, 2009, I: 217-250; Ribeiro e Melo, 2012:159-167.
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Mercadores que prolongava a ligação para a zona baixa, artéria onde se situava a 
residência de vários mercadores66.

Outra área destacada de crescimento periférico correspondia à parte baixa, ou 
ribeirinha da cidade, localizada junto ao Rio Douro, onde se verificava a concen-
tração de mercadores, mesteirais, oficiais régios e, de modo geral, das atividades 
mercantis, produtivas e portuárias. 

Ao que tudo indica, a área ribeirinha constituía, desde tempos romanos, um 
segundo polo central da cidade, de concentração deste tipo de atividades.

Para a Idade Média, regista-se, sobretudo desde o século XIII, a convergência 
nesta zona de diversos mesteres, em particular ferreiros e ourives, sapateiros e 
tanoeiros, entre outros. Assiste-se, de igual modo, à concentração de atividades 
de construção naval e de cordoaria, sobretudo na parte ribeirinha mais a poente.

Entre as particularidades urbanas desta zona, merece especial destaque a forma 
como as ruas se encontram estruturadas. Na realidade, os diversos arruamentos 
surgem claramente organizados em função do rio Douro, formando uma malha 
composta por artérias paralelas e perpendiculares ao rio.

Refira-se, ainda, a existência da igreja de S. Nicolau, em torno da qual se concen-
travam, em particular, os ferreiros. Note-se que esta igreja só será paróquia em finais 
do século XVI, pois até então a cidade do Porto constituía uma única freguesia67. 

O desenvolvimento comercial e mercantil registado na zona ribeirinha, pelo 
menos a partir de finais do século XIII, fez sentir necessariamente na urbanização 
da parte baixa da cidade, que será incluída no perímetro amuralhado do século 
XIV. Note-se que a conclusão desta nova cerca, que bordejava o próprio rio, impli-
cou a deslocação das atividades de construção naval até então existentes na zona 
da Ribeira mais para Poente, para Miragaia, fora de muros, onde também já se 
localizavam anteriormente.

De facto, a partir dos inícios do século XIV o desenvolvimento urbano da zona 
ribeirinha foi largamente beneficiado com construção de um quarteirão régio que 
incluía, entre outros, os Paços Régios, a Alfândega e a Casa da Moeda. De igual 
modo, a iniciativa de D. João I, nos finais do século XIV, de promover a abertura 
duma Rua Nova próxima do referido quarteirão régio, irá permitir continuar e 
aumentar a urbanização desta zona. Na continuidade desta Rua Nova, ao longo 
do século XV, outros arruamentos, como a Rua da Ourivesaria, irão prolongar o 
desenvolvimento urbano dentro da nova muralha em direção ao arrabalde de Mira-

66 Sousa, 1994: 124-136; Melo, 2009, I: 217-250; Ribeiro e Melo, 2012:159-167.
67 Melo, 2009, I: 217-250; Teixeira, 2013: 273-290; Ribeiro e Melo, 2012:159-167.
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gaia, cuja ligação se fará preferencialmente pela Porta de Miragaia, posteriormente 
designada Porta Nova68.

Outra importante área de crescimento periférico, relativamente à primitiva 
muralha, irá desenvolver-se numa das colinas do setor norte da cidade, sobran-
ceira à da Sé, designada de morro da Cividade. O desenvolvimento desta zona foi 
materializado pela constituição do eixo formado pela Rua das Eiras e da Rua de 
Cimo de Vila, onde se concentravam igualmente diversos mesteres, em particular 
ferreiros, sapateiros e, desde o século XIV, trapeiros. Globalmente, esta situação irá 
manter-se com a construção da nova muralha, registando-se, inclusivamente, um 
reforço da concentração deste tipo de mesteres. 

A muralha do século XIV, ao englobar toda esta zona, poderá também ter impul-
sionado um maior desenvolvimento desta área na parte extramuros, designadamente 
no arrabalde de Santo Ildefonso, conforme era designado, que parece continuar 
o tipo de ocupação da Rua de Cimo de Vila para fora da muralha fernandina69.

Paralelemente à ação dos mesteres, também as instituições religiosas tiveram 
um papel destacado no primitivo crescimento periférico medieval do Porto, ori-
ginando a criação de importantes áreas de desenvolvimento extramuros, como 
foi o caso da urbanização da encosta do morro do Olival, mais tarde integrada na 
muralha fernandina. 

Nesta encosta foram edificados, em meados do século XIII, os mosteiros 
mendicantes de S. Francisco e de S. Domingos, por iniciativa e apoio régio, e com 
oposição frequente do Bispo, num contexto e localização comuns a um modelo 
encontrado em várias cidades portuguesas e europeias. A encosta do morro do 
Olival constituía, até meados do século XIII, um território extramuros, sobretudo 
rural e pouco urbanizado, que incluía sítios de extração de pedra e de argila, como 
comprovam as abundantes referências a pedrarias e a barreiras. Estes mosteiros, 
localizados muito próximos um do outro, transformaram-se em dois importantes 
polos de desenvolvimento, potenciando a urbanização das artérias envolventes e 
atraindo ainda atividades mercantis, mesteirais, sociais e religiosas. A título de 
exemplo refira-se a existência de boticas e tendas várias, confrarias e pelo menos um 
hospital, o de S. Crispim, bem como um cemitério anexo ao Mosteiro de S. Domin-
gos. Os adros destes mosteiros foram mesmo transformados em centros cívicos, 
sociais e económicos, constituindo-se locais de comércio regular e de realização 
das assembleias concelhias alargadas70. Com a construção da nova muralha gótica 

68 Melo, 2009, I: 217-250; Santos, 2012: 229-242; Ribeiro e Melo, 2012:159-167.
69 Melo, 2009, I: 217-250; Ribeiro e Melo, 2012:159-167.
70 Melo, 2009, I: 217-250; Ribeiro e Melo, 2012:159-167.



103

O CRESCIMENTO PERIFÉRICO DAS CIDADES MEDIEVAIS PORTUGUESAS  
(SÉCULOS XIII- XVI)

do século XIV todos estes espaços, já então bem urbanizados, são incorporados no 
perímetro amuralhado, deixando de constituir espaços periféricos.

Como se depreende pelo exposto, a nova muralha gótica construída no século 
XIV irá englobar a maior parte dos espaços e atividades referidas, reforçando o 
seu crescimento nas décadas seguintes e ao longo dos séculos XV e XVI. Deste 
modo, essas zonas deixarão de ser periféricas, integrando-se na zona central da 
cidade. Refira-se, no entanto, que a nova cerca também incluiu importantes áreas 
por urbanizar, deixando, simultaneamente de fora espaços já bastante urbanizados, 
que se tornarão nos seus principais arrabaldes, como aparecem expressamente 
designados na documentação coeva. Uma situação interessante, que pode suscitar 
diversas interpretações71.

Entre os arrabaldes da muralha fernandina, destaca-se, além do de Santo Ilde-
fonso e do de Miragaia, já referidos, a vertente extramuros do morro do Olival. De 
facto, o arrabalde de Miragaia e o morro e rossio do Olival manterão e reforçarão 
a tendência anterior para a concentração de atividades de construção naval e de 
cordoaria, mas também como zona de habitação de marinheiros, no primeiro caso, 
e zona de expansão dos cordoeiros no segundo. No caso de Miragaia trata-se de 
uma área já bastante urbanizada muito antes da construção da nova muralha, 
constituindo, desde há muito, uma freguesia distinta, que poderá mesmo ter sido 
concelho autónomo até ao século XIII, antes de ser integrada no concelho do Porto72. 

Finalmente, importa destacar que algumas das zonas não urbanizadas inte-
gradas na nova muralha, como por exemplo o morro do Olival na parte intramu-
ros, conheceram um rápido processo de urbanização desde finais do século XIV, 
nomeadamente através da implantação da Judiaria Nova, de traçado planificado, e 
da abertura da Rua do Souto, onde se irão concentrar diversas atividades mesteirais 
como ferreiros e sapateiros, ao longo dos séculos XV e XVI73.

Na generalidade, dentro da nova zona amuralhada verifica-se uma tendência 
para a manutenção das atividades mesteirais nos locais onde anteriormente se 
concentravam, verificando-se igualmente a sua expansão para novos espaços. 
Simultaneamente, os polos de urbanização periférica da nova muralha conhecerão 
um forte desenvolvimento desde o século XV, continuando a tendência anterior de 
afirmação de uma certa identidade distintiva, em particular os arrabaldes de Santo 
Ildefonso e de Miragaia, que eram arrabaldes antes, como depois, da construção 
da nova muralha.

71 Ribeiro e Melo, 2013: 185-187 e 208-210.
72 Sousa, 1994: 124-136; Melo, 2009, I: 217-250; Duarte, 2012: 261-281; Ribeiro e Melo, 2012:159-167; 

Teixeira, 2013: 273-290.
73 Melo, 2009, I: 217-250; Ribeiro e Melo, 2012:159-167; Duarte, 2013: 167-182; Ribeiro e Melo, 2013: 

185-187 e 208-210.
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O CRESCIMENTO PERIFÉRICO DE LISBOA
A cidade de Lisboa constitui um caso único na realidade portuguesa medieval, 

pela sua dimensão, complexidade e acelerado ritmo de urbanização, resultante do 
forte desenvolvimento económico e demográfico, bem como da importância que 
o poder régio assumiu nesta cidade, de um modo e com uma intensidade impar 
em todo o Reino. 

Neste sentido, importa destacar que Lisboa terá sido muito provavelmente 
a cidade portuguesa onde se verificou uma maior intervenção régia de modo 
continuado, nomeadamente nas questões de ordenamento urbano. Na realidade, 
parece verificar-se uma certa secundarização do poder concelhio nas questões 
de urbanismo, relativamente ao poder régio. Exemplos destas circunstâncias são 
as várias decisões de monarcas relativas ao ordenamento urbano lisboeta, ainda 
que associando normalmente o concelho, ou encarregando-o da execução de 
parte dessas decisões. Refira-se, igualmente, a publicação de vários regulamentos 
régios para Lisboa sobre matéria de urbanismo, particularmente desenvolvidos e 
publicados no tempo de D. João II e D. Manuel, muito embora surjam na continui-
dade de práticas bem anteriores, pelo menos desde D. Afonso III e sobretudo de  
D. Dinis. Esta circunstância surge claramente associada à escolha de Lisboa como 
local e palco privilegiado de afirmação e ostentação do poder régio, bem como 
da instalação física de muitas das suas estruturas de poder, realidade observável, 
paulatinamente, ao longo dos séculos XIII a XV74.

Assim, se o crescimento periférico de Lisboa surge condicionado e influenciado 
pela atuação do poder régio, não deixa de se verificar, simultaneamente, que os 
mosteiros e as atividades de tipo comercial e mesteiral foram igualmente muito 
importantes e determinantes no desenvolvimento extramuros, muito embora em 
interligação com a forte intervenção régia.

Lisboa conheceu, tal como o Porto, dois perímetros amuralhados, construídos 
em distintos momentos da sua história medieval. A segunda muralha irá englobar 
no seu seio a maior parte dos arrabaldes que se haviam desenvolvido, pelo que se 
torna necessário avaliar o crescimento periférico da cidade em contextos crono-
lógicos distintos, em função das duas cercas que conheceu. 

Desde a sua fundação, na época romana, a cidade ter-se-á desenvolvido a partir 
de dois importantes núcleos urbanos, localizados em pontos topograficamente 
opostos. Um núcleo alto, localizado no atual morro de S. Jorge, e um núcleo baixo, 
junto da área ribeirinha do rio Tejo, registando, deste modo, um modelo comum 
a várias cidades europeias, como por exemplo, o Porto, anteriormente analisado. 

74 Sobre tudo isto cf. o excelente ponto da situação de Andrade, 2007: 347-375; e, entre muitos outros, 
cf. Carita, 1999; França. 2009: 57-144; Silva, 2010.



105

O CRESCIMENTO PERIFÉRICO DAS CIDADES MEDIEVAIS PORTUGUESAS  
(SÉCULOS XIII- XVI)

O núcleo alto constituía um centro de poder político e militar, enquanto o 
núcleo baixo agregava as funções e práticas económicas, em particular produtivas, 
mercantis e portuárias, associadas a dinamismos relacionados com a prática da 
navegação fluvial e marítima, bem como a mesteres, mercadores e marinheiros. 
Esta dicotomia terá existido muito provavelmente desde a fundação da cidade, ou, 
pelo menos, terá sido fortemente assumida durante o período islâmico. Todavia, ao 
contrário de outros exemplos similares, como o Porto, em que, até ao século XIV, 
apenas a parte alta era amuralhada, em Lisboa ambos os núcleos estavam contidos 
na mesma cintura amuralhada inicial, pelo menos desde a época islâmica, se não 
mesmo dos tempos romanos75.

De facto, a primeira muralha de Lisboa irá manter-se em funções militares até 
finais do século XIV, ainda que beneficiando dum novo acrescento no tempo de D. 
Dinis, passando a incluir a zona ribeirinha ocidental. Na verdade, o novo pano de 
muralha dionisino destinava-se, precisamente, a proteger a zona mais dinâmica de 

75 Martins, 2001: 79-86; França, 2009: 31-68; Silva, 2010: 42-51 e 75-99; Andrade 2007: 355-375; 
Ribeiro e Melo, 2013: 185-188 e 203-206.

Figura 10. Sistemas defensivos medievais de Lisboa
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crescimento extramuros, ligada às atividades mercantis, produtivas e de navegação 
e construção naval. De igual modo, este novo pano de muralha permitiria ainda, 
consolidar melhor essa área da zona ribeirinha face às cheias do Tejo. Na realidade, 
esta área, localizada a oeste da muralha primitiva, foi simultaneamente objeto de 
promoção e de intervenção urbanística por parte dos próprios reis76.

No entanto, quando em finais do século XIV, em 1372-74, foi necessário construir 
a nova cerca fernandina, o desenvolvimento da cidade já em muito tinha ultrapas-
sado os limites da antiga muralha e do próprio acrescento dionisino. Tal como no 
Porto, esta nova cerca gótica, de perímetro bastante mais alargado, irá incluir no 
seu interior a maior parte dos arrabaldes, localizados a poente e a nascente, mas 
também vastas áreas por urbanizar.

De facto, na periferia da primeira muralha verificou-se um forte crescimento 
urbano, entre os séculos XIII e XIV. Assiste-se, na zona extramuros mais próxima, 
a um processo de urbanização a partir dos antigos arrabaldes mouros, como o 
de Alfama, mas que em muito os ultrapassou. Efetivamente, os maiores focos de 
desenvolvimento registam-se, respetivamente, a nascente e a poente da muralha. 
A Este, a expansão urbana vai-se concretizar sobretudo em torno de mosteiros 
como o de S. Vicente de Fora, criado no tempo de Afonso Henriques. Por sua vez, 
o crescimento urbano para Oeste da muralha vai concentrar-se sobretudo na zona 
ribeirinha e a norte desta área, com forte ligação às atividades mesteirais e mercantis. 
Trata-se, porventura, do eixo de expansão urbana mais original relativamente ao 
passado islâmico77 e que, ao longo dos séculos XIII a XV, se afirmará como a zona 
mais importante de desenvolvimento, quer em área amuralhada, quer em riqueza 
e prestígio dos habitantes e das atividades aí desenvolvidas78. Fig. 11

De facto, na zona a nascente da primitiva muralha, o crescimento dos séculos 
XII a XV foi, numa primeira fase, efetivado, em larga medida, em torno dos mos-
teiros ligados ao aproveitamento de bens e espaços agrícolas, pelo que esta área só 
lentamente irá adquirir feições urbanas. Paralelamente, nas zonas de Alfama e das 
suas extensões ribeirinhas verifica-se o desenvolvimento em torno dos arrabaldes 
islâmicos já existentes79.

76 França, 2009: 64-84; Silva, 2010: 148-179; Andrade 2007: 355-375. Uma parte do pano desta muralha 
foi muito recentemente objeto de musealização e disponibilização a visitas públicas.

77 Martins, 2001: 79-86; Andrade 2007: 369-375; Silva, 2010: 148-201.
78 Ao ponto de quando se construiu a muralha fernandina se ter iniciado pelo lado nascente, segundo 

os documentos coevos por ser zona mais pobre ou menos rica, que a poente, e assim não se querer correr 
o risco de depois de feita a parte oeste se desprezar a zona a este, argumento muito interessante e escla-
recedor (Martins, 2001: 83).

79 Andrade 2007: 360-375; Silva, 2010: 148-201.
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Por seu turno a poente, a zona ribeirinha constituiu uma área de particular 
crescimento e urbanização, levando, mesmo, à criação de uma nova centralidade 
urbana, caraterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de novas ruas, paralelas 
ao rio e perpendiculares entre si, associadas ao incremento e forte concentração de 
atividades portuárias, mercantis e mesteirais, mas também ligadas ao poder régio.

Na realidade, a proximidade do rio e as características naturais desta zona terão 
atraído fortemente as atividades navais e portuárias, bem como a construção de 
infraestruturas que com elas se relacionam, como as taracenas e armazéns régios, 
mas também outros edifícios ligados ao poder do rei, como a alfândega, a Casa 
dos Contos e a Casa da Moeda. Paralelamente, esta área vai-se constituindo como 
local de habitação privilegiado, nomeadamente de alguns mesteirais, mercadores 
e funcionários régios. Fig. 11.

Refira-se, igualmente, que o crescimento desta zona ribeirinha a oeste foi ainda 
acompanhado e potenciado por várias intervenções urbanísticas de sucessivos 
monarcas, desde D. Afonso III a D. Manuel. De facto, com D. Afonso III e sobretudo 
D. Dinis destaca-se a abertura de diversas artérias, nomeadamente da Rua Nova, 
que constituirá um importante elemento de uma nova centralidade urbanística, 

Figura 11. Principais arrabaldes medievais de Lisboa
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bem como da Rua dos Ferreiros, ou a ampliação do Largo dos Açougues, entre 
outras. Refira-se, igualmente, a construção da Casa da Moeda, associada não só à 
proximidade dos ferreiros, como também da Judiaria Nova que aí foi fundada80.

Deste modo, esta zona ribeirinha conheceu um forte desenvolvimento urbano 
em torno das atividades mercantis, mesteirais, portuárias e régias, antes de estar 
incluída no espaço amuralhado. Refira-se, contudo, que o seu dinamismo continuará 
reforçado depois da sua inclusão na muralha fernandina. A forte intervenção régia 
nesta área, ao longo dos séculos medievais, demonstra a importância económica e 
social da zona e, simultaneamente, o valor político e estratégico que lhe era atribuído 
pelo poder régio, potenciando, consequentemente, o desenvolvimento das atividades 
mercantis e mesteirais, bem como a sua transformação urbanística, conferindo-lhe 
uma forte coerência urbana. A inclusão da zona ribeirinha no espaço amuralhado, 
no tempo de D. Fernando, demonstra mais uma vez a importância conferida a 
esta área, que, no entanto, não ficará por muito tempo condicionada por aquele 
amuralhamento. De facto, nesta zona a muralha começará a ser inutilizada desde 
finais do século XV, em virtude do forte dinamismo urbano e económico que apre-
sentava, bem como da vontade de promoção e centralidade que lhe era conferida 
pela coroa, aliado à perda da função militar da muralha nesse setor específico81.

Deste modo, parece razoável admitir que razões económicas, decorrentes das 
atividades dos mesteres e do comércio, aliadas a motivos políticos ligados à afir-
mação do poder dos reis, levaram a uma intervenção e até mesmo planificação 
urbanística régia, tornando esta área da Lisboa Ribeirinha, a poente da primeira 
muralha, num caso excecional e único de intervenção urbana no panorama nacional 
medieval. De igual modo, a deslocação dos paços régios, no tempo de D. Manuel, 
para esta zona, com a construção dos Paços da Ribeira constituiu um dos corolários 
e marcas mais fortes desta evolução, marcando simultaneamente uma rutura na 
tradição secular de manter os paços régios dentro da alcáçova. Na realidade, esta 
decisão do monarca irá condicionar fortemente o urbanismo de toda esta área, 
inserindo-se numa planificação régia mais vasta de todo esse espaço. De facto, a 
implantação dos novos paços junto ao Tejo, insere-se numa tendência de promoção 
desta zona verificada desde o século XIII, mas agora com uma clara centralidade 
conferida pela coroa aos empreendimentos e atividades marítimas, corporizada e 
plenamente assumida por D. Manuel82. Efetivamente, este monarca beneficiou dos 
avultados recursos financeiros provenientes da expansão ultramarina, o que lhe 

80 Carita, 1999: 27-35; Andrade 2007: 360-375; Silva, 2010: 173-193; França, 2009: 78-90 e 97-103.
81 Carita, 1999: 27-35 e 50-90; Andrade 2007: 360-375; Silva, 2010: 173-193; França, 2009: 78-90 e 

97-103.
82 Vários autores têm destacado estas transformações. Cf. em particular Carita, 1999: 50-80 e 91-108; 

França, 2009: 121-144; Andrade, 2007: 369-375.
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permitiu reforçar a grandeza urbanística e arquitetónica da capital. A continuidade 
desta tendência de expansão urbana para oeste, promovida pela coroa, irá mesmo 
abranger uma área geográfica mais ampla, muito para lá dos limites das muralhas, 
com a construção do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, desde o início do século 
XVI. Por sua vez, este edifício monástico irá transformar-se igualmente num polo 
de desenvolvimento urbano desta zona periférica.

Por seu turno, a norte da zona ribeirinha incluída na muralha fernandina, 
regista-se outro importante foco de crescimento e dinamismo urbano, que ocorre 
paralelamente ao anterior, podendo mesmo admitir-se alguma relação entre os 
dois. Neste segundo caso, assiste-se à conformação de um conjunto de áreas de 
crescimento urbano, com fortes indícios de planificação prévia, com vista a uma 
urbanização regularizada, baseada num sistema de ruas paralelas e perpendicula-
res entre si, que podemos associar ao poder régio, conforme muitos autores têm 
apontado83. No entanto, parece-nos que, igualmente importante para este processo 
de desenvolvimento urbano, terá sido a influência dos mosteiros dessa área, cujo 
papel exato nesse crescimento é por vezes difícil de precisar, mas que pensamos 
não ser de minimizar.

De facto, estas urbanizações, de iniciativa régia e decorrentes da vontade de 
planeamento de diversos reis, iniciaram-se com D. Dinis, designadamente no morro 
da Pedreira, onde este monarca mandou construir casas para os Estudos Gerais. 
Mais tarde, com D. João I, estando esse espaço já integrado na cerca fernandina, 
assiste-se à urbanização da Vila Nova de Santa Catarina, com um ordenamento 
ortogonal em espinha de peixe – tendo como rua central a Rua Direita das Portas 
de Santa Catarina. Aparentemente tratava-se da urbanização de zonas rurais ou 
pouco urbanizadas, ainda que algumas atividades mesteirais já existissem nas suas 
proximidades, como a Cordoaria Velha. Posteriormente, no tempo de D. Manuel 
prosseguiu-se com a urbanização do Olival, dentro de muros, mas também da zona 
de Vila Nova de Andrade e do Bairro Alto, já fora da muralha84. Fig. 11.

Este processo de urbanização parece resultar da vontade régia, não tendo sido 
possível até ao momento apurar com rigor qual o papel das atividades económicas 
e das instituições religiosas. Refira-se, no entanto, a localização, nas proximidades 
destas zonas, do Convento de S. Francisco, na Pedreira, do Convento da Trindade 
e, mais tarde, do Convento do Carmo, a norte de Santa Catarina, cuja importância 
e influência urbanística permanece pouco conhecida e valorizada. De facto, note-se 
que os processos de urbanização referidos, decorrentes de decisões régias, ocorriam 
em terrenos pertencentes a estes mosteiros, que concretizavam a respetiva urbani-

83 Cf. em particular Carita, 1999: 35-80 e 91-108; França, 2009: 121-144; Andrade, 2007: 369-375.
84 Carita, 1999: 35-80 e 91-108.



110

EVOLUÇÃO DA PAISAGEM URBANA: CIDADE E PERIFERIA

zação, através de aforamentos e emprazamentos. Estes contratos, com frequência, 
estipulavam o cumprimento de certas normas urbanísticas definidas pelo rei, como 
por exemplo dimensões de lotes, ou a obrigação de fachadas de edifícios sem bal-
cões85. Deste modo se depreende que estes cenóbios tiveram algum protagonismo, 
participando na promoção urbanística destes espaços, muito embora a importância 
da sua intervenção concreta seja ainda pouco conhecida.

De igual modo, ao longo dos séculos XIV e XV, a expansão das atividades 
mesteirais e mercantis a partir da Ribeira em direção a Norte verificou-se antes e 
depois do amuralhamento desse espaço pela muralha fernandina. Nesse processo, 
constata-se simultaneamente que o Rossio vai ganhando uma nova centralidade 
na cidade como espaço cívico e lúdico, desde pelo menos o rei D. Pedro. Para esta 
dinâmica deverá ter contribuído o mosteiro de S. Domingos, aí localizado desde 
o século XIII, através da promoção da urbanização de zonas que lhe eram anexas 
ou próximas, num processo ainda mal estudado. Refira-se, a título de exemplo, 
que aquando da construção do Hospital Real de Todos os Santos", no Rossio, entre 
1492 e 1502, se procedeu à destruição, por acordo entre as partes e permutas, de 
várias casas pertencentes ao Mosteiro de S. Domingos, o que atesta a existência da 
sua influência urbana anterior. Refira-se, igualmente, a importância da construção 
do Paço dos Estaus, para o desenvolvimento do Rossio, verificada nos tempos 
da regência do Infante D. Pedro, na década de trinta do século XV. Assim todo 
o processo de reordenamento do Rossio, no tempo de D. João II e de D. Manuel, 
associado à construção daquele hospital, completa uma evolução já anterior de 
crescente centralidade da Praça do Rossio e da sua ligação com a zona ribeirinha. 
Tal ligação foi ainda reforçada através da definição e ajustamento da Rua Nova 
del Rei, implementada por D. João II, que passou a ligar a antiga Rua Nova ribei-
rinha – agora designada Rua Nova dos Mercadores – com esta praça do Rossio. 
Refira-se ainda que ambas, rua e praça, viriam a ser calcetadas no reinado de  
D. João II86. Fig. 11.

Em termos gerais, o poder régio será porventura o mais determinante na 
urbanização de todos estes espaços, mas, com frequência, fortemente articulado 
com instituições monásticas, cujo papel neste processo não será de negligenciar.

Com a construção da cerca fernandina, o crescimento de Lisboa passará a 
verificar-se, sobretudo, dentro desta muralha, uma vez que continha muito espaço 
não construído e ruralizado. Será posteriormente, a partir de finais do século XV 

85 Carita, 1999: 37-43 e 81-95.
86 Cf., entre outros, Gonçalves, 1996: 117-137; Carita, 1999: 50-80 e 91-108; Andrade, 2007: 372-375; 

França, 2009: 121-144.
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e no XVI, que a expansão urbana se realizará mais intensamente em áreas extra-
muros, em particular para poente.

Paralelamente convém relembrar ainda que a norte da cerca velha se foi desen-
volvendo, desde o século XII, um novo arrabalde para onde confluiu a maior parte 
da população Moura, a Mouraria, que até à expulsão das minorias étnico-religiosas 
em 1496, manterá essa característica social e populacional, bem como uma malha 
urbana distinta associada ao urbanismo islâmico. Tratava-se, na realidade, de 
um arrabalde mouro, que se manteve sempre fora da muralha, uma vez que este 
espaço também não foi incluído na cerca fernandina. Pelo contrário, as judiarias 
localizaram-se na zona ribeirinha, em parte na continuidade da presença judaica 
na cidade islâmica, ocupando espaços inseridos na cerca fernandina87. Fig. 11.

Na realidade, no crescimento periférico de Lisboa os mosteiros e os mesteirais, 
bem como as atividades comerciais tiveram um papel destacado, se não mesmo 
determinante, no desenvolvimento da cidade, mas fortemente associado ao pro-
tagonismo do poder régio.

CONCLUSÕES
A abordagem realizada aos núcleos urbanos medievais portugueses neste 

trabalho permitiu verificar que, na generalidade, a partir do século XIII se assiste 
a um crescimento dos aglomerados para as áreas localizadas fora das muralhas. 
Nos aglomerados como Braga, Porto ou Lisboa as muralhas circunscreviam uma 
área protegida bastante reduzida, que impossibilitava o desenvolvimento urbano, 
sendo necessário ocupar novos espaços. A justificar a densificação dos espaços 
amuralhados, mas também o crescimento extramuros encontramos fatores gerais 
ao reino, como a estabilidade política ou o incremento económico que levaram ao 
aumento demográfico e construtivo na generalidade dos centros urbanos nacionais. 

No processo de crescimento periférico das cidades, os mesteres e as instituições 
religiosas desempenharam um papel extremamente importante. Na realidade, a 
instalação dos equipamentos relacionados com a produção e as atividades de 
transformação, bem como com as instituições religiosas, em áreas peri-urbanas, 
permitirá a constituição desses espaços como focos de atração urbana que irão 
potenciar o desenvolvimento da cidade na sua direção. 

Se na Alta Idade Média as instituições religiosas constituíam um foco de atração 
de povoamento pela sua proteção espiritual e material, como se verificou na periferia 
da cidade de Braga, nos séculos subsequentes irão manter e reforçar esse papel, 
em particular desde o século XIII com as ordens mendicantes, como se verificou 

87 Andrade, 2007: 363
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em Guimarães, Porto e Lisboa. De facto, a ação de franciscanos e dominicanos, 
entre outros, no desenvolvimento urbano das áreas periféricas beneficiou do facto 
destas ordens se localizarem e concentrarem a posse de extensas áreas periurbanas 
para as quais atraiam população e atividades, paralelamente à sua significativa 
capacidade de urbanizar áreas rurais nomeadamente através de loteamentos e 
dinamização construtiva.

Simultaneamente, a concentração de atividades mesteirais em determinadas áreas, 
nomeadamente pelames, construção naval e cordoaria, mas também mercantis, entre 
outras, potenciou o crescimento urbano em zonas periféricas de diversas cidades.

No processo de desenvolvimento periférico terá igualmente que ser avaliada 
a influência dos distintos poderes urbanos em cada cidade. Se em Braga o poder 
dos arcebispos terá sido determinante, e o do concelho secundário ou comple-
mentar, no Porto, por sua vez, o poder do bispo não foi tão proeminente, atuando 
em simultâneo, e por vezes em concorrência, com o do concelho, fortemente 
interligado com o poder régio. Por sua vez, em Lisboa o grande responsável pelo 
crescimento e dinamismo urbano periférico terá sido o monarca, muito embora 
em articulação com as ordens religiosas e as atividades mesteirais e mercantis. 
Desta forma, o concelho lisboeta surge sobretudo como executante das decisões 
régias, em questões de urbanismo.

Convém destacar, no entanto, que a intervenção do poder régio em Lisboa terá 
sido superior à verificada em qualquer outra cidade do reino, contribuindo para 
lhe conferir um fácies distinto. 

Importa salientar, contudo, que o papel das instituições religiosas no processo 
de urbanização de novas áreas se encontra ainda pouco estudado em várias cidades, 
nomeadamente em Lisboa.
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EVOLUÇÃO DA PAISAGEM URBANA: CIDADE E PERIFERIA

RESUMO Este trabalho visa contribuir para um melhor conhecimento acerca do crescimento peri-
férico das cidades medievais portuguesas, através da análise do papel dos mesteres e das 
instituições religiosas. Com base em alguns núcleos urbanos portugueses, nomeadamente 
Braga, Guimarães, Porto e Lisboa procurámos caraterizar o processo de desenvolvimento 
urbano ocorrido no espaço extramuros entre os séculos XII e inícios do XVI. Pretende-
-se, deste modo, analisar as principais transformações verificadas na evolução urbana de 
cada uma das referidas cidades, atendendo às especificidades e contextos cronológicos e 
espaciais, mas também às tendências gerais do reino.

 A concretização dos objetivos enunciados baseou-se numa análise comparativa realizada 
a partir de trabalhos monográficos já existentes, mas também de diversos tipos de fontes, 
em particular materiais, escritas, cartográficas e do edificado medieval sobrevivente.

 Palavras-Chave: crescimento urbano periférico; mesteres; instituições religiosas; cidades 
medievais portuguesas; séculos XII- XVI.

ABSTRACT  This paper aims to contribute to a better knowledge of the suburbs growth of Portuguese 
medieval towns, by examining the role of crafts and religious institutions. Based on the 
study of some Portuguese urban centers, namely Braga, Guimarães, Oporto and Lisbon 
we characterized the process of urban development that took palce outside the city walls, 
between the twelfth and early sixteenth centuries. It is intended, therefore, to analyze the 
main transformations in urban evolution of each of those cities, according to the specific 
chronological and spatial contexts, but also to the global trends of the kingdom. 

 This study was developed through a methodology of comparative analysis based upon 
existing monographic studies, but also on different types of sources, in particular material, 
written and cartographic ones, as well as the surviving medieval buildings.

 Keywords: towns and suburbs; crafts; religious institutions; Portuguese medieval towns; 
XII-XVI centuries.
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