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O quotidiano em Barcelos através do Tombo da sua gafaria, de finais do século XV, 

comunicação proferida a convite da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, no 

evento “521 anos da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos e uma visão para 

o futuro”, 10 de setembro de 2021. 

 

Isabel dos Guimarães Sá1 

 

 

Hoje todos saímos da toca, depois de uma longa quarentena a que a pandemia 

nos sujeitou, e é, portanto, uma bela ocasião para festejar através deste evento 

que nos junta a todos em presença. Pelo menos ficámos a saber quão precioso 

é o facto de podermos estar juntos. Queria começar por agradecer à provedoria 

da Santa Casa o convite para estar aqui hoje, e muito especialmente à dra. 

Alexandra Vidal, que transcreveu o documento sobre o qual me irei debruçar. 

Trata-se de um tombo da gafaria e hospital de Barcelos que na verdade é 

composto por uma série de documentos, da gafaria e não só, que os 

organizadores do arquivo (não os atuais mas o de há muito tempo atrás) 

entenderam por bem juntar. Antes de mais, cabe explicar que tombo consistia 

no registo das propriedades e rendas de determinada instituição, neste caso a 

gafaria da vila. As gafarias eram as instalações onde viviam os leprosos, 

segregadas do resto da população devido ao perigo de contágio. A lepra assolou 

boa parte da Idade Média, mas na segunda metade do século XV, período a 

partir do qual versa esta comunicação, estava já em recessão, o que colocava o 

problema do aproveitamento dos edifícios e bens das gafarias a favor de outras 

necessidades. Como veremos, foi o que se passou aqui em Barcelos. 

Vamos por partes: o meu objetivo hoje é duplo. Por um lado, queria conversar 

convosco sobre os aspetos do quotidiano barcelense nos finais do período 

medieval que são discerníveis através destes tombos. Não pretendo reconstituir 
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todos os aspetos da vida em Barcelos através deles, porque na verdade há 

muitos que não estão documentados. A minha segunda intenção é  chamar a 

atenção para a importância deste conjunto de documentos, que, tal como outros 

elementos do património de Barcelos, deve ser conhecido e acarinhado pelos 

seus habitantes. Embora o rei D. Manuel I tivesse mandado fazer tombos dos 

bens de hospitais, ermidas, capelas e gafarias de todo o reino, eles existem em 

bom número para a região de Lisboa, onde havia uma instituição só dedicada à 

cidade e seus arredores, mas são relativamente raros para o resto do território 

português. O de Barcelos apresenta ainda a característica de compilar 

documentação a partir de 1454, referente apenas à gafaria.  

 

Quadro 1: Lista dos documentos que compõem o “tombo gafaria e hospital” 

Data tipo assunto   

1464 tombo da gafaria 1v-17  

1467 tombo da gafaria 18-25  

1488 tombo da gafaria 26-73v incompleto, faltam folhas 

1498 tombo da gafaria 74v mandado fazer por M1 

1512 escambo de bens 152?-157v  entre Diogo Pires e a gafaria 

1521 escambo de bens  

1499-fev-04 tombo do hospital do Espírito Santo de Barcelos feito por 

Diogo Borges 

 

Todos estes documentos possuem anotações nas margens (direitas ou 

esquerdas) em letras de outras mãos, o que significa que o seu fim era servirem 

de instrumentos administrativos de uso frequente e repetido ao longo dos anos, 

estando muito longe de se destinarem a ser lidos por arquivistas e historiadores 

mais de quinhentos anos depois.  

 Que nos dizem esses tombos sobre a vida em Barcelos? É preciso notar 

que a gafaria vivia dos bens que os doadores (presumivelmente antigos leprosos, 
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mas não necessariamente) lhes tinham doado ao longo do tempo, embora não 

saibamos quando foi fundada nem por quem. Os bens que deixavam eram 

acima de tudo destinados a providenciar pela sua vida no além, através de 

sufrágios por alma, e em segundo lugar suportavam os custos da assistência aos 

leprosos. Lurdes Rosa demonstrou que estes bens tinham um estatuto especial, 

porque eram propriedade das almas, e as obrigações a que estavam vinculadas 

eram praticamente sagradas. Era esta a ideia em teoria, mas na prática esses bens 

eram muitas vezes apropriados, e as obrigações ficavam por cumprir. Nem 

sempre por dolo, mas muitas vezes porque a memória dos instituidores e das 

obrigações das suas almas se perdiam. É difícil avaliar hoje se as pessoas não 

lhes davam importância e ficavam com os bens de propósito, com dolo, se de 

facto se esqueciam. Creio que ambos motivos prevaleciam, por vezes 

misturados, ou seja, as pessoas quase inconscientemente associavam o interesse 

próprio a um conveniente esquecimento. Vê-lo-emos a propósito destes 

tombos em particular. 

 Essa documentação fundacional, a fazer fé no que disseram as 

autoridades locais quando foram chamadas a apresentá-la, tinha já desaparecido 

em 1498, ao que parece num incêndio. Ora, estamos ainda numa sociedade 

pouco monetarizada, pelo que esses bens correspondiam sobretudo a terras: 

leiras de cultivo, mas também casa urbanas, sobretudo na vila. Muitos dos bens 

doados não correspondiam à posse completa, mas eram antes censos, ou seja, 

pagamentos fixos a partir das rendas de determinado bem. 

 A distribuição geográfica das terras da gafaria abrangia 35 freguesias 

diferentes, que se distribuíam num raio de 20 a 30 quilómetros. Muitas 

situavam-se no concelho de Barcelos. Estes bens estavam dispersos por um 

bom nome de freguesias do concelho, muitas delas hoje desaparecidas 

(sobretudo com a recente reforma de 2013), embora os topónimos se 

conservem. Havia também terras nos atuais concelhos de Ponte de Lima e 

Santo Tirso, mas sobretudo no de Esposende. Muitas parcelas localizavam-se 
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em zonas costeiras, há inclusive menção ao mar como limite na confrontação 

dos terrenos.  

Tipologia dos bens: domina a herdade, a leira, o chouso (pequeno pedaço 

de terra tapado), o enxido (quintal), o cortinhal. Encontram-se também casais, 

que correspondiam a unidades agrícolas passíveis de alojar uma família na casa 

respetiva e alimentá-la, o que comprova uma vez mais estarmos perante bens 

modestos. Não há quintas na posse da gafaria. 

Estes eram terrenos agrícolas, mas havia também pastos: a devesa (terra, 

geralmente com árvores, onde o gado podia entrar); o codeçal (lugar com ervas 

daninhas -os codeços-, também usado para pasto). Havia também o carregal: 

local onde há carregas, planta poácea dos terrenos pantanosos (gramínea, tipo 

canavial). Todos estes bens fundiários davam o seu contributo para as rendas 

da gafaria. 

Era com o rendimento das terras que a gafaria esperava alimentar os seus 

gafos, mas também remunerar as pessoas que estavam ao serviço destes. Que 

se cultivava então em Barcelos? Trigo, algum centeio, embora as rendas pagas 

em pão correspondessem a pão meado - de mistura. Espanta também a 

frequência com que o milho aparece nas rendas. Era ainda o milho miúdo. O 

milho graúdo viria mais tarde, proveniente da América Central, ainda que o 

Minho seja uma das primeiras regiões onde se cultivou na Europa, talvez 

porque existe já uma tradição forte de cultivo do milho, propiciada pelos 

terrenos húmidos e férteis. O vinho também não podia faltar, pago em almudes. 

E a castanha estava igualmente presente nas rendas. Entre as frutas havia 

figueiras, romãzeiras, pessegueiros e macieiras, embora os seus frutos não 

constem das rendas obrigatórias. Mais raramente, alguém pagava um frango ou 

um capão. Curiosamente, o gado encontra-se ausente das rendas: não há vacas, 

ovelhas, carneiros, porcos ou cabras, embora obviamente os houvesse na zona. 

Existe uma razão para não encontrarmos gado de maior porte entre as rendas: 

eram animais demasiado valiosos, e preferia-se pagar rendas e censos em 
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galinha, frangos e capões. Cabe também acrescentar que algumas rendas 

agrícolas estavam já convertidas em dinheiro, pagas em reais, reais brancos, 

maravedis, e por aí adiante. 

Muitas terras têm indicação das confrontações, e por vezes são medidas 

em varas, ainda que o que realmente contava em termos económicos fosse a 

quantidade de semeadura necessária para as cultivar. Avulta já a importância 

concedida às estruturas que delimitavam as terras; eu diria que não andamos 

muito longe da atual pequena propriedade que caracteriza o Minho. 

A gafaria possuía também edifícios urbanos, casas, cortinhas, pardieiros. 

Imóveis na vila, entre os quais a sua própria casa e quintal, de que adiante nos 

ocuparemos. Pelo menos duas na rua de Cimo de Vila, e outra na rua da triparia, 

que devia ser literalmente o matadouro. Na tradição medieval, as vísceras dos 

animais eram muito procuradas, sobretudo pelos mais pobres. Outra em fronte 

do forno. Havia várias terreiras (térreas), mas também algumas de sobrado, 

então as de maior valor e prestígio. Algumas destas casas eram telhadas, ainda 

que muitas sejam descritas como “colmaças”, isto é, cobertas por colmo. Pelo 

meio das referências às casas, que os tombos tinham obrigação de situar com 

precisão, encontramos nas confrontações referências a estruturas urbanas 

coletivas  da vila como o sítio “onde soíam matar os carneiros” (os judeus 

provavelmente), ou o o rossio -praça- da vila. E também há referências esparsas 

a bens que o duque de Bragança, senhor da vila, tinha tomado para si na vila: 

aqui uma casa, ali uma vinha que o duque D. Fernando (D. Fernando, 2º duque) 

filho do conde de Barcelos e depois duque de Bragança D. Afonso tinha 

tomado para serventia e rossio da vila. Num dos casos, diz-se que o duque se 

tinha apropriado dos terrenos para fazer as casas de sua filha D. Isabel: trata-se 

sem dúvida do primeiro duque, D. Afonso, filho bastardo de D. João I, que 

teve esta filha e a casou com o infante D. João, filho do rei D. João I. Em três 

destas possessões diz-se que o duque não pagava delas nada. Como senhores 

da vila talvez os duques estivessem no seu direito, mas o escrivão fez questão 
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de assinalar que tinham tomado para si esses bens da gafaria, talvez 

inocentemente ou com a intenção de insinuar um ténue protesto. 

 Em 1464 aparece-nos o nome dos gafos que moravam na gafaria. Eram 

apenas dois, o que confirma o facto de a lepra estar em recessão: João Afonso 

e Martim Lourenço. Do celeiro da ordem (era o que chamavam à gafaria), 

recebiam uma ração anual de pão, mas também de azeite e vinho, este último 

pago de S. Miguel a S. Miguel. O 29 de setembro, dia de S. Miguel Arcanjo, era 

o dia convencionado para pagar e receber as rendas em todo o reino, e não 

apenas em Barcelos. Pelo menos um deles, não nomeado, recebeu também 20 

reais para comprar sapatos. 

Havia um homem que tratava de entregar estas rendas aos gafos, o 

mamposteiro, que é a designação genérica que se dava às pessoas encarregues 

de recolher esmolas. A gafaria tinha também um capelão remunerado. 

É em meio às referências a caseiros, ou proprietários de terras 

confinantes com as da gafaria que entramos profissões então existentes em 

Barcelos: havia estalajadeiros, sapateiros, ferreiros, correeiros, alfaiates. 

 A feitura dos tombos não podia ser feita ao acaso. Exigia conhecimentos 

e experiência, e as autoridades da vila eram chamadas a participar. Os tombos 

eram feitos no notário da vila (não sei se havia mais do que um), que neste caso 

era de nomeação ducal e, portanto, um criado deste último. Ficava assim 

resolvida a presença de um representante do duque. Outros intervenientes eram 

os membros da vereação municipal, sobretudo o escrivão da câmara. Saber ler, 

escrever e contar eram competências raras e por isso muito importantes, que 

garantiam a sobrevivência para quem tinha essas capacidades. 

A maior parte das terras estava arrendada sem título, ou seja, sem 

contrato, e muitas vezes perdia-se a memória de quem tinha direito a explorá-

las. Nesse caso, os feitores dos tombos recorriam a homens e mulheres antigos, 

isto é, pessoas mais velhas que se recordavam dos nomes dos antigos 

possuidores. 
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O tombo de D. Manuel  

 

A situação da gafaria mudaria quando o rei D. Manuel ordenou que todas as 

instituições pias do reino tombassem o seu património e apresentassem os 

documentos de instituição. Foi uma operação de alguma importância, porque o 

rei enviou a todas as comarcas um oficial -nome que recebiam os funcionários- 

que devia percorrer todas as terras onde houvesse instituições pias organizando 

os tombos respetivos. Este ofício era designado de várias formas, conforme os 

cargos que o seu titular reunia na sua pessoa, e também porque era muita a 

confusão instalada, e davam nomes diferentes à mesma coisa. Neste caso, juiz 

dos resíduos capelas e hospitais gafarias confrarias na comarca de Entre Doiro 

e Minho. Este processo foi relativamente bem sucedido para a comarca de 

Lisboa – Lurdes Rosa estudou 62 tombos – mas eles são relativamente raros 

para o resto do Reino. Daí a importância da presença destes documentos em 

Barcelos. O cronista Damião de Góis, na sua crónica do reinado de D. Manuel, 

chegou até a afirmar que o processo de tombamento se tinha saldado por um 

fracasso; é provável que se referisse ao Reino e não a Lisboa.2 

 Conhecemos o nome de vários destes oficiais. No caso do Entre-Douro-

e-Minho, o provedor dos resíduos foi Diogo Borges, que encontramos também 

em Guimarães e no Porto por esses anos, exatamente porque devia percorrer 

toda a comarca a “fiscalizar” capelas e hospitais. O tombo de Guimarães foi 

estudado pelo recentemente falecido professor José Marques, que aproveito 

aqui para homenagear, pelos serviços que prestou no que toca ao conhecimento 

da documentação medieval respeitante a todo o território do noroeste do país. 

 
2 Damião de Góis, Crónica do felicíssimo Rei D. Manuel /edição nova conforme a de 1566, 4 vols. (Coimbra: 
Universidade, 1949), parte I, p. 227-228. Contudo, o autor data a decisão régia de fazer tombos as capelas, 
hospitais, albergarias, e gafarias no ano de 1505, ordenando essas instituições enviassem um exemplar para a 
Torre do Tombo. Afiançava que muito poucos aí foram depositados, culpando as pessoas que o rei tinha 
encarregue da tarefa. 
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 Não obstante, Diogo Borges não devia ter mãos a medir, porque havia 

muitas localidades a percorrer e muitas instituições pias a tombar. No caso de 

Barcelos, confiou o processo de tombamento da gafaria a um indivíduo local, 

o mercador Pêro Vaz. A dinâmica dos procedimentos não era sempre pacífica, 

porque as autoridades locais não estavam habituadas à interferência régia, e 

muitas vezes retardavam ou falseavam o processo. Podiam sentir-se ameaçadas, 

ou porque a documentação e as contas não estavam em ordem ou não existiam, 

e/ou receavam sempre que a ingerência régia tivesse por intuito aumentar os 

impostos. A agravar este condicionamento, temos o facto de no caso de 

Barcelos não estarmos em terras do rei, uma vez que se tratava de um senhorio 

laico, cujo detentor era o duque de Bragança, que, embora não podendo fazer 

frente aberta ao rei, tendo de acatar as ordens deste, tinha uma palavra a dizer 

como senhor da vila. Nestes tombos o duque encontra-se sempre presente, 

fazendo-se representar por alguém da sua casa. Neste caso, o seu representante 

incluiu sempre o tabelião, que era da sua nomeação e não do rei. Por outro lado, 

o processo de tombamento tinha de contar com as autoridades leigas locais, 

neste caso a gente da vereação municipal. O escrivão da câmara, por exemplo, 

continuava presente. 

 Os documentos elaborados tinham de ser objeto de escritura oficial, 

elaborada por um notário. Em Barcelos, o termo de abertura do tombo 

mandado fazer por D. Manuel I tem a data de 8 de março de 1498, e declara-se 

que foi começado por Pêro Vaz e o escrivão da câmara, Pêro da Costa. 

 

Os judeus de Barcelos 

 

As datas do tombo são muito próximas das da erradicação das comunidades 

judaicas que D. Manuel iniciou a partir dos últimos dias do ano de 1496. Não é 

um acaso que se refiram alguns indivíduos como judeus nos tombos iniciais da 

gafaria e que depois as menções à sua nação desapareçam no tombo elaborado 
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a partir de 1498. Até surge neste a referência a um “bom cristão” que se deve 

entender neste contexto. Barcelos é uma vez mais uma cidade privilegiada em 

termos de fontes documentais, dado que temos o nome de grande parte dos 

membros desta comunidade, publicado em 1961 por Luís Bívar Guerra, um 

caderno de cristãos novos barcelenses que o autor encontrou na documentação 

da Inquisição de Coimbra. Enquanto decorria o processo de tombamento da 

gafaria e do hospital de Barcelos estava fresco o processo de mudança súbita, 

muito traumático, da conversão forçada, uma vez que os judeus tinham sido 

relativamente tolerados até então, excetuando algumas crises entre eles e a 

população cristã. O facto de estarmos perante dois processos simultâneos, 

ambos provocando inevitáveis tensões entre a população, e ambos resultando 

da vontade régia, leva-nos a pensar que o processo de tombamento da gafaria 

deve ter provocado atritos entre os barcelenses e rei. Trata-se, no entanto, de 

uma hipótese que não podemos comprovar documentalmente. 

 

As mulheres 

As mulheres estão completamente ausentes como agentes da feitura dos 

tombos; também não participavam na administração das duas instituições, 

gafaria e hospital. Apenas um caso de mulher antiga foi chamada a prestar 

informações sobre umas terras supostamente pertencentes à gafaria. Em 

contrapartida, aparecem como arrendatárias dos bens. As mulheres tinham 

escassa participação na res publica mas em contrapartida tinham acesso igualitário 

à posse de bens, o que constitui uma marca da sociedade portuguesa. 

O processo de tombamento, quando feito com todas as suas 

componentes, implicava deslocações aos bens fundiários, e este caso não foi 

exceção, porque foram em pessoa às freguesias onde se localizavam os bens. 

Havia um medidor, encarregue de medir as parcelas de terra com uma vara que 

servia de unidade de medição; diz-se expressamente que correspondia a cinco 

palmos. De todas as unidades de medida usadas antigamente, esta é a mais 
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passível de ser convertida, e a cada vara fazemos corresponder 1,10 e ao palmo 

22 cm. As restantes para medir pesos ou capacidade são geralmente variáveis 

de lugar para lugar, razão pela qual não converterei os almudes de vinho 

recebidos pela gafaria, nem os alqueires de cereal. No tombo, registavam-se 

todas as confrontações das propriedades, nomeando os nomes dos possuidores 

das terras ou das casas confinantes. Os  pontos cardeais indicados também 

andavam longe dos atuais: aguião, abrego, levante, poente, soão. 

 

As instalações da gafaria de Barcelos 

Em 1498, uma das incumbências do tombo era dar conta das instalações da 

gafaria propriamente dita. Tal como qualquer outra gafaria, situava-se fora dos 

limites da vila, ainda que não muito longe dela, outra das precauções para evitar 

o contágio. Descreve-se o conjunto que a compunha: a casa e seu oratório, mas 

também a vinha, a adega e o lagar. Ficamos a saber que possuía instalações 

separadas para seis gafos (embora pessoas da mesma família que estivessem 

infetadas provavelmente partilhariam a mesma divisão), que podemos imaginar 

como idênticas às celas dos conventos. Essas celas davam para um alpendre, 

coberto de telha, e não temos indicação de que houvesse sobrado, o que 

significa que a gafaria era térrea. Há ainda indicação de que o oratório e as 

divisões dos gafos tinham grades de pau. Dentro dos limites da propriedade 

tinham construído uma nova casa, desta vez um sobrado, embora não se declare 

a que se destinava. O terreno da gafaria tinha alguma dimensão, uma vez que 

havia ainda uma espaçosa vinha e uma devesa, nome dado às parcelas onde o 

gado podia entrar para pastar (Bluteau, 3, 191). 

 

 O tombo do hospital do Santo Espírito 

O conjunto de documentos analisado inclui também, como se disse, o tombo 

do hospital da vila, que se localizava no centro de Barcelos, junto à casa da 

câmara, na rua de Santa Maria. Ao contrário da gafaria, nada obstava a que o 
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hospital se localizasse em plena vila. Neste caso, o juiz dos resíduos, Diogo 

Borges, não delegou o tombamento no mercador Pêro Vaz. 

O edifício do hospital contava com um alpendre com um peitoril, suportado 

por cinco estacas de pedra lavrada, tudo com madeira e telhado novo, com um 

comprimento de sete metros mas de largura correspondente a 1 vara e sesma. 

A casa em si tinha quase 10,5 metros de comprido e quase dez de largo, sendo 

praticamente quadrada. Era sobradada, e possuía quatro divisões internas, todas 

dotadas de fechaduras. A poente, situava-se um altar fechado e gradeado com 

a invocação do Espírito Santo. A casa tinha também um quintal a que se acedia 

por um alpendre de madeira com telhado de telha. É importante também dizer 

que o tombo reportava a altura do hospital, correspondente a 3,3 metros (3 

varas). Tal como a gafaria, trata-se de um edifício modesto, de construção 

vernácula, mas a que não faltavam as serventias e utilidades que costumavam 

ter os edifícios da época. Nota-se também a presença do sagrado, tal como na 

gafaria, que tinha um oratório; neste caso tratava-se de um altar completo. 

É significativo que o tombo, feito em 1499, reportasse pertencerem-lhe umas 

casas e quintal que tinham sido de Martim Ferreira, e a “casa que foi sinagoga”, 

uma prova clara de que os bens dos judeus tinham sido apropriados e 

incorporados às instituições de caridade, processo que tive ocasião de estudar 

também para muitos bens de judeus doados pelo rei ao hospital de todos os 

santos de lisboa.  

Já fora da vila, o hospital possuía um terço de um moinho, cuja posse repartia 

com as igrejas de S. Tiago de Vila Seca e com a igreja de Fornelos, e com os 

herdeiros: todos tinham direito a um dia de uso. Não me deterei aqui sobre o 

rol de propriedades deste hospital porque existe já um estudo que os compara 

com os da gafaria, para concluir que eram em menor quantidade. Daí a 

necessidade que os barcelenses irmãos da Misericórdia sentiram de pedir ao rei 

que lhes desse os bens da gafaria, reportando que esta não tinha nenhum 

leproso aí morador. 
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A criação da Misericórdia: D. Manuel, quando anexou os bens da gafaria 

à misericórdia local, afirma que esta fora criada por seu mandado. Por outro 

lado, quando se anexam os bens à confraria, e se fez tombo, este tem a data de 

1499, o que significa que já existia nesta data, e na verdade a mia barcelense é 

pelo menos um ano mais velha do que o cartaz deste evento supõe. Fernando 

da Silva Correia, o grande historiador das mias durante o Estado Novo, dava a 

data de 1500 como a da fundação, mas não apresentava documentação de 

suporte.3 Podemos agora dizer que em 1499 já existia. 

O dois tombos elaborados a partir de 1498, da gafaria e do hospital, 

tiveram consequências: foi neles que o rei fundamentou a decisão em 1520 de 

unir a primeira ao novo hospital, que fundava na ocasião, embora a pedido da 

Misericórdia barcelense. Estavam certos os habitantes locais: quando os reis 

reuniam informações, é porque vinham aí mudanças. Unir velhas estruturas pias 

a novas instituições, de maior envergadura, que os historiadores conhecem por 

incorporações, constituía um processo comum, que se estendeu a muitas 

cidades e vilas do reino. Entre muitos exemplos que se poderiam dar, temos o 

da cidade do  Porto, a que uma ordem régia do ano seguinte mandava unir 

alguns velhos hospitais medievais (curiosamente a gafaria da cidade escapou) ao 

maior hospital da cidade, o de Rocamador, ficando todos sob administração da 

Misericórdia local. 

Conclusão 

Espero que tenha conseguido convencer-vos da importância que os 

documentos históricos assumem no património local. Esta documentação 

magnífica, não só é rara como permite perceber o que era Barcelos nos finais 

da Idade Média, o seu interesse prolongando-se muito para além da história das 

práticas de caridade e assistência locais. Com este estudo ganhámos também 

um brinde: o de saber que a mia de Barcelos já existia em 1499, sendo portanto 

 
3 CORREIA, Fernando da Silva – Origens e formação das Misericórdias 
portuguesas. Lisboa: Livros Horizonte, 1998, p. 581. 
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uma das primeiras a ser fundadas, no seguimento da criação da Misericórdia de 

Lisboa em 1498. Muito obrigada a todos por me terem escutado. 


