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FIG. 1 – A cidade de Coimbra em 1669. Pormenor do desenho de Baldi.



ANTECIPAÇÃO DO QUE SE DIZ NESTE LIVRO

Este nosso livro não escreve a história da cidade, mas descreve o

lugar onde a história de Coimbra sucedeu.

Toda a história tem personagens, um lugar onde sucede e um

tempo em que decorre; e tem, além disso, episódios. Hesitamos em

dizer que tem intriga ou enredo, visto estes termos sugerirem histó-

ria romanesca e não a história do que realmente ocorreu. Esta

última é o objectivo do historiador. Se bem que uma teoria post-

-modernista da História duvide de que se possa contar o passado tal

como ele realmente sucedeu, a objectividade é o que o historiador

sempre pretende, mesmo quando duvida de a poder alcançar.

Voltando às personagens, ao tempo e ao lugar, é neste último

que, neste livro, centramos a nossa atenção.

Pretendemos reconstituir (ou descrever) o lugar ou espaço da

cidade desde o tempo dos Romanos até ao de D. Afonso III. Como

disse Frei Luís de Sousa, “era Coimbra nos primeiros annos do

Reino de Portugal como cabeça e metropoli d’elle”. Depois, o

Bolonhês assentou-se em Lisboa e Coimbra perdeu muito da

importância que desde D. Afonso Henriques tivera. A Almedina,

isto é, o espaço intramuros, começou nesse tempo a despovoar-se 

– embora devamos perguntar-nos se, em contrapartida, não foi

crescendo o arrabalde (a actual Baixa).

Por outro lado, os mosteiros de Santa Cruz e de Santa Justa

foram concluídos na década de 1150 e, na segunda metade do séc.

XII, ergueram-se todas as igrejas românicas da cidade. O castelo foi

edificado por D. Afonso Henriques e D. Sancho I. Ficou assim

definido o perfil de Coimbra. As obras de D. Dinis na alcáçova e os

seus Estudos Gerais modificaram um tanto o topo da colina. Mas

só no séc. XVI, com a transferência da Universidade por D. João III

e a consequente edificação dos colégios universitários é que de novo

se alterou substancialmente a fisionomia da cidade, cuja população

cresceu em flecha. As muralhas, que sempre são elemento muito

caracterizador de um burgo, começaram a desaparecer da vista, nal-

guns pontos destruídas e noutros encobertas por casas que se lhes

encostaram ou residências que aproveitaram suas torres.

Parece-nos, pois, justificada (tanto quanto pode sê-lo) a nossa

opção pelo termo da nossa “história” que não é história, mas des-

crição dos lugares.

Se, com alguma frequência, recorremos a documentos posterio-

res ao séc. XIII, não nos parece que incorramos em erro de anacro-

nia ou ucronia. Do que foi edificado no séc. X ou XII podemos não

ter notícia contemporânea; mas tais construções podem ter sobre-

vivido, sem grandes reformas, até ao séc. XVI ou XVIII ou pode

suceder que, destes séculos, haja documentos que nos permitam

imaginar o que a cidade foi (ou como estava) em época muito mais

recuada. Servimo-nos de documentos posteriores ao séc. XIII sobre-

tudo no capítulo respeitante às muralhas da cidade. Essas são, exac-

tamente, uma construção de longa duração. Resistentes são tam-

bém as ruas – ainda que mudem seus nomes.

A descrição de uma cidade tal como foi no passado ficará sem-

pre aquém do desejado. Podemos traçar-lhe as ruas. Mas as ruas,

sem as gentes que por elas iam e vinham, são as de uma cidade

deserta. Ora um historiador não é propriamente um cartógrafo – e
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nunca pensámos reduzir o nosso livro a uma colecção de estampas

próprias para figurarem num atlas das cidades medievais de Portu-

gal. Não é possível (ou desejável) descrever uma cidade sem convo-

car os homens – isto é, as personagens da história.

São os homens que vivem na cidade aqueles que a fazem.

Mesmo quando nenhum deles edifica o que quer que seja, basta

que cuide de planta derramada do muro do quintal ou pinte, numa

parede, grafite indecoroso, escarnecedor ou apaixonado, basta isso

para que faça a cidade. É literatura o que dizemos? Seja. Digamos

então, de mais modesta maneira, que pretendemos falar também

dos moradores da cidade. Mas muitos são gente de cuja vida nada

sabemos: pouco mais são do que nomes, ou actores de um acto só,

como esse francês Seguin, residente junto da Sé e construtor de uns

banhos públicos no Arnado no tempo dos condes D. Henrique e

D. Teresa, ou o mercador Roberto, que vivia ao fundo da rua das

Tendas (hoje de Quebra-Costas) e de quem só sabemos que vendeu

sua residência a um tal Perrot, ou uma certa Elvira, que tinha casa

logo acima da Porta de Almedina e que surpreendemos quase à

beira da morte fazendo seu testamento. Outras personagens são

gente maior, como o conde D. Sesnando ou os bispos D. Paterno

ou D. Miguel Salomão. Raras, porém, são as que têm biografia,

como D. Telo e D. Teotónio, o fundador e primeiro prior de Santa

Cruz.

Tentámos, assim, povoar a cidade, sem pretendermos fazer a his-

tória social e económica dela. Também não levámos tão longe

quanto possível a sociotopografia, ainda que tenhamos falado de

grupos étnicos, sociais ou profissionais: os Judeus apartados em seu

bairro, a gente nobre e rica nas imediações da Sé, os fiveleiros no

seu “quintanal”, os tinge-rodilhas ou oleiros na rua que ainda hoje

é chamada da Louça. Mas não encontrámos a mouraria que uma

tradição sem fundamento situa em torno da igreja de S. Cristóvão

– área todavia também de gente rica, como o alvazil D. Mendo 

Baldemires, o juiz Paio Cartemires ou a família dos Anaias.

A cidade compreendia a almedina e o arrabalde. Aquela era,

como dissemos, o espaço intramuros, em época romana presidido

pelo forum e, na medieval, pela alcáçova e pela Sé. Da mesquita

principal da cidade muçulmana não há vestígios, nem do lugar dela

ficou memória, ainda que por tradição se diga que foi aí que o rei

Fernando Magno armou cavaleiro o célebre Cid, o Campeador.

O arrabalde (actual Baixa) surgiu de manchas de povoamento

em torno das igrejas de S. Bartolomeu, S. Tiago e Santa Justa –

manchas que de diversa maneira foram alastrando, numa urbaniza-

ção mais planeada entre o Arnado e Santa Cruz e noutra, a sul, mais

espontânea. Um outro pólo urbano que, nos fins do séc. XI ou nos

inícios do XII, se começou a desenvolver onde D. Telo, em 1131,

deu início ao mosteiro de Santa Cruz, foi nado-morto, pois o mos-

teiro foi afastando os moradores, adquirindo-lhes os prédios.

O arrabalde ficou assim circunscrito entre a ponte e Santa Justa,

e entre o rio e as actuais ruas de Ferreira Borges e do Visconde 

da Luz.

O rio, sobretudo a partir do séc. XIII, foi-se gravemente asso-

reando, não por culpa dos moradores da cidade, mas de quem, a

montante, desbravava as encostas sobre o Mondego. Disse-o com

tanta justeza Frei Luís de Sousa, a propósito do forçado abandono

do convento de S. Domingos no séc. XVI, que não resistimos à ten-

tação de transcrever sua prosa:
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“Em tempos muito antigos eram invioláveis as costas [isto é, as

encostas], e ladeiras, que cahião sobre os rios… Faz perder os campos

muito largos, e muito proveitosos, o querer aproveitar montes pola

maior parte esteriles, ou pouco fructiferos; achão as invernadas a terra

bolida, levão-na ao baixo, e ficão despidos os altos até descobrirem os

ossos, que são as lageas, e penedias do centro, e assi ficão os campos

perdidos, e os montes não dão proveito”.

A ponte que os Romanos haviam construído, assoreada, teve de

ser refeita por D. Afonso Henriques e, no séc. XVI (já fora do prazo

do nosso livro), por D. Manuel. Sempre a construção de pontes foi

(e continua a sê-lo) considerada um prodígio – tão grande que em

muitos lugares foram elas atribuídas ao Diabo. A ponte ligou a

cidade à outra margem. Desta, porém, não falamos, até porque era

ainda pouco povoada no séc. XIII: ficavam aí sossegados em seu

convento os franciscanos e tranquilas em seus mosteiros as freiras de

Santa Clara e as monjas de Santo Agostinho, até que as águas do

rio, sempre crescendo, condenaram suas santas casas.

A cidade nasceu com os Romanos. Não havia então ninguém

quando os Romanos chegaram? Havia, sim, embora o que sabemos

do povoado pré-romano seja pouco mais do que nada. E não era

cidade.

Decidindo que não era cidade o que anteriormente existia até

parece que sabemos o que é uma cidade. Definir uma cidade 

é todavia tão difícil como definir o Tempo. Deste, disse Santo

Agostinho: “O que é, por conseguinte, o Tempo? Se ninguém mo

perguntar, eu sei; se o quiser explicar a quem me fizer esta per-

gunta, já não sei”.

Mutatis mutandis, podemos dizer o mesmo de “cidade”. Talvez

um traço definidor de cidade seja a existência de edifícios públicos.

Na época romana foram o forum, templos, teatro e anfiteatro, ter-

mas. Na conversão da cidade romana em medieval são traços essen-

ciais a desvalorização de certos edifícios públicos e o aparecimento

de outros, de outro tipo. O forum, que era o edifício principal da

cidade romana, desapareceu. Na cidade medieval, o concilium ou

sede da administração municipal era coisa modesta – em Coimbra,

mais humilde ainda por ficar defronte da obra perfeita que era a Sé.

Os templos, onde na época romana cabiam os deuses mas não

cabiam os homens, tornam-se os edifícios maiores da cidade medie-

val. Os teatros e anfiteatros primeiro se abandonaram e depois caí-

ram em ruínas ou serviram de pedreiras – e os espectáculos vieram

para a rua. Mas também eram outros, agora, os espectáculos que

tinham palco na rua: as procissões, as visitas dos reis, os autos.

Na evolução da cidade romana para a medieval foi também

importante a cintura das muralhas. Algumas cidades ficaram tão

apertadas em seus “muros” que isso conduziu a um sobrepovoa-

mento. Não foi, porém, o caso de Coimbra, onde, até ao séc. XIII,

sempre sobrou o espaço.

A cidade romana de Aeminium e a medieval de Coimbra tive-

ram, pois, feições diferentes. O que pretendemos, neste livro, é

mostrar o cenário que os Romanos montaram e aquele outro que

foi o da Idade Média. “Cenário” é, obviamente, metáfora, pois,

numa cidade, não se representa, mas vive-se. E os cenários urbanos

não se armam e desarmam como os de uma peça de teatro. Feitos

de pedra e cal e não de papelão, só uma catástrofe como terramoto

ou grande incêndio os desmonta. Ou essa outra catástrofe que é a
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renovação urbana, felizmente cada vez menos previsível porque o

paradigma, agora, é o da recuperação.

A recuperação respeita a velhice; a renovação mata o que não

chegou ainda ao tempo de morrer ou deita fora o que ainda tem

préstimo.

Por muito repetida que seja (ou tenha sido), a fórmula “um

futuro para o passado” continua justa. Mas adequado é também

dizer-se que o futuro necessita de origens, ou que o planeamento do

futuro não dispensa o conhecimento do passado e o aproveita-

mento do que dele permanece, construído. É necessário fabricar

concórdia entre passado e futuro.

Quando se conta uma história, quem a ouve ou quem a lê gosta

de saber onde foi sucedida. O nosso propósito, repetimos, é sobre-

tudo falar do onde ou do cenário, pois há quem seja muito mais

sabido do que nós para, muito explicadamente, contar a história ou

o drama. Talvez haja também quem seja mais capaz de ler o espaço

ou entendê-lo de outro modo. A nossa leitura é apenas uma das

possíveis. Aqui nos achegamos dos post-modernistas de quem no

início deste prefácio nos demarcámos: há sempre outras leituras.

Naturalmente, há também coisas que era cabido se dissessem neste

livro e não dissemos. Umas, por já escritas, as não repetimos;

outras, ainda por dizer, virão a ser faladas por quem mais se ocupar

da história da cidade.

Coimbra já não é “alma deste reino… e uma formosa imagem

em que todos devem pôr os olhos” – como disse Frei Heitor Pinto.

Mas repetimos o convite de António Nobre: – “Vem a Coimbra.

Hás-de gostar, sim, meu Amigo”. E acrescentaremos: e gostarás

mais se souberes a história dela.

Talvez, por demasiadamente comprida, se torne fastidiosa, para

muitos, a “história” que aqui contamos. Talvez o nosso esforço

tenha sido como o daquele que, perante apagada inscrição, teima

em lê-la e só letra a letra consegue entender o segredo que ela

guarda. Mas a nossa “história” pode ser refeita ou resumida, ao

gosto de quem a queira recontar; e os que pretendam representar-

-nos as cenas ou episódios da história de Coimbra têm o palco

montado: façam entrar as personagens.
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O SÍTIO E A POSIÇÃO

A. Fernandes Martins (1951a: 17), numa feliz expressão, falou

das vantagens do sítio e da posição de Coimbra.

Assentou a cidade antiga num morro calcário que tem a confi-

guração de um ovo (Fig. 2). O seu eixo maior orienta-se de nascente

para poente – e é exactamente do lado oriental que se encontra a

cota mais elevada, no pátio interior do Colégio das Artes. Observa-

-se hoje, aí, a cota de 108m, enquanto as zonas mais deprimidas da

Baixa ficam a cerca de 19m (altura superior, todavia, à que teriam

na época romana ou na Idade Média).

A norte, o morro desce íngreme sobre um vale de falha que a

avenida de Sá da Bandeira e a rua de Olímpio Nicolau Rui Fer-

nandes hoje ocupam. Corria por esse vale um ribeiro que teria sua

origem ao cimo do actual Parque de Santa Cruz. Nos inícios do séc.

XII, chamava-se torrente dos Banhos Régios. Vinha-lhe o nome de

uns banhos públicos que nesse tempo havia e D. Afonso Henriques

doou a D. Telo para que o arcediago instalasse o mosteiro de Santa

Cruz. O regime deste pequeno curso de água seria torrencial. Não

iria seco no Verão; mas seria mesmo torrentoso de Inverno, quando

as águas desciam pelas encostas, quer a do lado da cidade, quer a das

bandas de Montarroio. Do lado da cidade, uma grande exsurgência

de águas ocorria ao fundo da avenida de Sá da Bandeira, onde ficava
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FIG. 2 – Topografia do morro onde se instalou a cidade de Aeminium.



FIG. 3 – Gravura que representa a cidade de Coimbra na segunda metade do século XVI.



uma fonte chamada, pelo menos desde o séc. XII, “dos Judeus” e, a

partir do séc. XVIII, Fonte Nova (CARVALHO, 1942: 154-157). Um

documento de 1520 (CAMPOS, 1875: 61-65) deixa-nos crer que era

tão forte a exsurgência que formava uma verdadeira levada, a qual

ia mover, nesse tempo, os engenhos (isto é, lagar) de um tal Pedro de

Figueiredo. Aí se tomava também a água para o chafariz de Sansão

que a gravura de Hoefnagel ilustra (Fig. 3). Nesta mesma encosta,

outras fontes brotariam em outros pontos.

A torrente dos Banhos Régios, que mantinha seu nome ainda

nos fins do séc. XII (quando, décadas depois da sua demolição pelos

crúzios, os Banhos eram já só uma memória), seguia depois entre as

ruas da Moeda e Direita, mais ou menos paralela à primeira (Fig. 4)

e desembocava no Mondego num (ou junto de um) porto fluvial.

A designação toponímica de porto de Oleiros conservava, ainda nos

finais do séc. XIX, memória desse porto. Terá tido particular impor-

tância desde a segunda metade do séc. XII até ao XVIII: primeiro,

porque era o que ficava mais perto do mosteiro de Santa Cruz e por

ele recebiam os cónegos o sal e o pescado dos seus domínios da foz

do Mondego; depois, porque nele se embarcavam as louças (e,

desde os fins do séc. XVI ou inícios do XVII, as faianças) que se

fabricavam na rua que ainda hoje, pelo seu nome, recorda uma

indústria que se estendeu também para o terreiro das Olarias.

A parte terminal da torrente correria num cone de dejecção e

talvez, em tempos muito antigos, a ribeira tenha desaguado num

pequeno delta.

O percurso da torrente dos Banhos Régios entre a praça de 8 de

Maio e o rio era conhecido, pelo menos desde o séc. XII, pelo nome

de runa. Frei Brás de Braga, prior do mosteiro de Santa Cruz

(1527-1544), cobriu parcialmente a runa (DIAS, 1982: 40), talvez

porque nessa data já não tivesse grande corrente e servisse sobretudo

de esgoto.

A sul, a encosta do morro onde se ergueu a cidade antiga é ainda

mais íngreme. Assim se mostra na gravura de Hoefnagel, a qual

representa uma couraça que desce até uma porta flanqueada por

duas torres à beira-rio. Não será fantasista este pormenor de uma

gravura a que todos recorrem para imaginar a cidade medieval 

ou do séc. XVI, mesmo quando acusam a representação de fingida

e mentirosa (no que não deixam de ter razão).

A margem direita do rio corria, ainda no séc. XVII, pela avenida

Navarro (antiga Estrada da Beira) e pela avenida de Fernão de

Magalhães (dantes, rua da Madalena). Não é fácil determinar,

porém, a linha de margem na época romana ou nos séculos XII e

XIII. O percurso actual do Mondego diverge bastante do antigo –

e o que agora se chama rio velho, correndo pelos campos do Bolão,

representa um leito antigo do rio que a natureza e obras de encana-

mento desviaram do primitivo trajecto. Observam-se, porém, ainda

outros braços e não é fácil identificar o mais antigo por onde pri-

mitivamente o rio correu (ALARCÃO, 2004b: 134).

A parte baixa da cidade, entre o rio e as actuais ruas de Ferreira

Borges e do Visconde da Luz, instalou-se numa plataforma parcial-

mente aluvionar, cuja cota foi subindo, ainda que não na propor-

ção do assoreamento do Mondego.

De um modo geral, as cotas da Baixa andam agora entre 19 e

20m. Devemos supor um alteamento de alguns metros desde o séc.

XII. O mosteiro de Santa Justa, que ficava no Terreiro da Erva e já

existia nos inícios do séc. XII, e o de S. Domingos, instalado na
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FIG. 4 – Planta de Coimbra de 1873-1874.



década de 1220 entre as ruas do Carmo e da Nogueira, ou entre esta

e a de João Cabreira (COELHO e MATOS, 1986; GOMES, 2006), tive-

ram de ser abandonados nos inícios do séc. XVIII e nos meados do

séc. XVI, respectivamente, por serem, nessas datas, regularmente

inundados devido ao assoreamento do rio. Nalguns quintais entre

as ruas da Nogueira e de João Cabreira registam-se ainda hoje cotas

muito baixas, entre 7 e 8m. Esta área corresponde, provavelmente,

à “laguna” que a gravura de Hoefnagel representa no interior da

cerca do convento de S. Domingos. Frei Luís de Sousa, na sua His-
tória de S. Domingos, publicada em 1623, diz: “Sendo corridos tre-

zentos annos da fundação [do convento dominicano], vierão a ser

tão grandes as enchentes do Mondego, que acontecia de inverno

estar o Convento muitos dias feito ilha, e posto em cerco…”

(SOUSA, 1977: 290). Os trezentos anos do cronista levam-nos à

década de 1520. As cotas baixas dos quintais, se acaso estão correc-

tas, representam o fundo da laguna? Ou o terreno, aqui, terá sido

em qualquer data escavado fundo e as cotas são artificiais?

A área em que a igreja e o mosteiro de Santa Cruz foram cons-

truídos nas décadas de 1130 e 1140 poderia rondar os 16 ou 17m.

Inicialmente, subiam-se alguns degraus para entrar na igreja. A cota

elevou-se aí até aos 21m, que era o nível da praça de 8 de Maio

anteriormente às obras de rebaixamento do piso há poucos anos

realizadas.

O pavimento da igreja românica de S. Bartolomeu, construída

nos fins do séc. XII, ficava a cerca de 19m e é provável que também

este templo estivesse acima do adro envolvente, subindo-se alguns

degraus para entrar na igreja. O largo do Paço do Conde e a travessa

do mesmo nome, hoje a 19,1 e 19,9m, respectivamente, poderão

ter subido uns 3m desde o séc. XII. Nos baixos de alguns estabe-

lecimentos comerciais da área, bem como da Praça Velha, obser-

vam-se arcadas de antigos claustros ou pátios interiores que hoje 

se acham entulhados. Num edifício da Praça Velha, uma porta

gótica mostra apenas o arco, pois o vão desapareceu com o altea-

mento do piso.

A cota actual da Portagem é o resultado de aterros. Mas até aí

viria um rebordo do maciço calcário – rebordo que as ruas de Fer-

reira Borges e do Visconde da Luz acompanham. A diferença de

cota entre a rua de Ferreira Borges e a Praça Velha ou entre a Por-

tagem e a rua dos Gatos deixa-nos imaginar esse rebordo.

O levantamento do nível da parte baixa da cidade não se expli-

cará só por causas naturais, mas também por acumulação de mate-

riais resultantes de demolições e reconstruções. Temos documentos

que provam a existência de pequenos núcleos de moradores, desde

o séc. X, junto das igrejas de S. Bartolomeu e de S. Tiago (então

dedicadas a S. Cristóvão e a S. Cucufate, respectivamente) e de uma

igreja de S. Pedro que supomos situada nas imediações do encontro

da rua de João Cabreira com a rua Direita. A partir do séc. X, os

arrabaldes destas igrejas cresceram progressivamente. As casas, feitas

de alvenaria pobre ou mesmo, em grande parte, de taipa ou adobes,

terão sido destruídas e reconstruídas várias vezes. Nuns casos, por

degradação; noutros, por ataques de Mouros, como o de Ali ben

Iucef que, em 1116 ou 1117, cercou a cidade durante três semanas

e assolou toda a região desde Montemor a Miranda do Corvo. 

O Livro do Almoxarifado, de 1395, fala também de casas que

haviam sido queimadas pelos Castelhanos quando invadiram o

reino no tempo de D. Fernando.
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As inundações que a parte baixa da cidade começou a sofrer pelo

menos desde o séc. XIII contribuíram para a degradação dos pré-

dios. Assim o observou Frei Luís de Sousa, ainda a propósito do

convento de S. Domingos: “começava-se a sentir outro [dano] mais

temeroso, que era hir a continuação das ágoas socavando, e enfra-

quecendo as paredes, que de seu não erão muito fortes, e temia-

-se huma ruína súbita” (SOUSA, 1977: 292). Por maioria de razões,

prédios modestos de habitação terão sido demolidos por seu rui-

noso estado.

Os materiais procedentes das demolições que ao longo dos sé-

culos se terão praticado na parte baixa da cidade devem ter ficado

in situ, não só porque se poupava o trabalho de ir lançá-los mais

longe, mas também porque o alteamento era entendido como

defesa útil contra as inundações. Estas provinham não só das cheias

do rio, cujo leito ia subindo por constante assoreamento, como de

desmedidas chuvas que por vezes ocorriam. Formavam-se rios de

água, correndo um pelo antigo ribeiro (ou torrente) dos Banhos

Régios, outro pelo Quebra-Costas. Numa memória do mosteiro

crúzio, referente ao tempo de D. Sancho I, diz-se que, “estando o

ar sereno, sobreveio huma chuva tão notável que parece se tornavaõ

abrir as cataratas do céu. Em menos de huma hora se encheu o

ribeiro que passa por baixo do mosteiro, e não cabendo a água na

mãe redundou de sorte que em menos de huma hora se alagou todo

o mosteiro” (TAVARES, 2004: 465). Em 1287 ou 1288, uma grande

inundação destruiu casas na paróquia de Santa Cruz (COELHO,

1989, I: 18, nota 2). Em 1331, diz uma outra memória escrita no

mosteiro de Santa Cruz, “foy em Cojimbra a mayor chea que nunca

foy depois do diluvjo de Noe e quebrou quatro piares (isto é, pila-
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FIG. 5 – Topografia da área da cidade de Coimbra.



res) da ponte e derribou mujntas casas e chegou aagua acima da Rua

do hospital que sta a sob a casa torre em que morava Martim Vaaz

de Gooes e hora mora Joham Toobim cavalleyro” (CRUZ, 1968:

96). Foi nesse ano de excepcionais chuvas e cheias que o mosteiro

de Santa Clara sofreu a primeira inundação. O hospital a que a

notícia se reporta talvez não seja o do mosteiro de Santa Cruz, mas

o de S. Bartolomeu, que existia pelo menos desde 1314 e ficava nas

imediações do local que é hoje conhecido como Paço do Conde

(LOUREIRO, 1964, I: 168; SARAIVA, 1995: 158). O hospital de Santa

Cruz podia ficar, já no séc. XIV, no lugar que a Escola Secundária

de Jaime Cortesão hoje ocupa.

Quando chovia forte, outro rio de água descia, como disse-

mos, pelo Quebra-Costas. Uma referência de 1411 revela que, no

fim da Primavera desse ano, foi tamanha a enxurrada que arran-

cou as portas, chapeadas de ferro, da porta de Almedina (GON-

ÇALVES, 1944: 20).

Voltando ao curso do Mondego e ao ponto em que a runa nele

desaguava, diremos que, mais adiante, o rio recebia as águas de uma

outra ribeira, a de Coselhas (Fig. 5). Hoje reduzida a uma vala que

poucos moradores da cidade conhecem, foi noutro tempo suficien-

temente caudalosa para justificar uma ponte sobre a qual passava 

a estrada para o norte: era a ponte de Água de Maias. Invernos plu-

viosos ainda hoje, aliás, fazem correr muita água pela ribeira de

Coselhas. Engrossavam a ribeira pequenos arroios que, de uma

parte e da outra, a ela afluíam.

Passava esta ribeira a norte do morro em cujo extremo ociden-

tal se instalou, no séc. XIX, o cemitério da Conchada. As terras

avermelhadas deste morro justificaram a designação de monte rubeo
ou monte ruivo, donde derivou o nome actual de Montarroio. Mais

a oriente, à cor ruiva sucedia a coloração amarela dos grés, que

explica a designação de Montes Claros.

Do lado do poente, a encosta da almedina (assim se chamou 

a área que as muralhas cercavam) desce em patamares. Forma-se

aqui uma curiosa angra que penetra fundo no morro, subindo o

Quebra-Costas e a rua das Covas (ou de Borges Carneiro). Fernan-

des Martins designou este valeiro, metaforicamente, por cutilada. 

A depressão, que corresponde a uma linha de fractura, separa dois

lombos. Ou, dito de outro modo, dá à colina a configuração de uma

ferradura. No centro da cutilada instalou-se a Sé. No lombo do lado

sul, ergueu-se a alcáçova muçulmana, depois paço dos reis e hoje,

Universidade; o lombo do lado norte é percorrido pela comprida e

directa rua do Loureiro.

A cutilada, por onde, em tempos muito antigos, pode ter cor-

rido uma linha de água (com uma exsurgência importante na área

onde hoje se acha o Museu Nacional de Machado de Castro), con-

centra, como vimos, as águas das chuvas. Estas desciam pela desa-

parecida rua do Rego d’Água (cujo nome, porém, talvez se explique

pela passagem do aqueduto romano mais do que pela concentração

de águas pluviais) e corriam depois pela rua das Covas, pelo largo

da Sé e pelo Quebra-Costas (Fig. 4).

Na época romana, um dos esgotos principais (ou mesmo o prin-

cipal) da cidade descia por essa cutilada. A documentação, pelo

menos desde o séc. XIII, dá o nome de sota a essa cloaca, que é visí-

vel na rua das Covas e ainda hoje passa sob o prédio que, à porta 
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de Almedina, tem os n.os 24, 26 e 28. Na época romana, havia 

de seguir depois pela Praça Velha, passando a norte da igreja de 

S. Bartolomeu. Aqui, provavelmente, já não corria em cano coberto

de abóbada mas apenas entre paredões. Desaguaria no rio, junto do

largo da Sota. A rua que desde o séc. XVIII ou XIX se chama dos

Esteireiros tinha, nos séculos XV e XVI, o nome de rua da Enxur-

rada – certamente aludindo ao caudal da sota quando as chuvas

caíam em demasia (LOUREIRO, 1964, I: 341-347).

A sudeste, o morro da almedina é menos vincado e temos deste

lado o mais fácil acesso à cidade, pela ladeira que o aqueduto de 

S. Sebastião acompanha (Fig. 6). Reconstruído no tempo do rei

Desejado, o aqueduto tem origem romana. As águas seriam capta-

das na encosta entre a rua de Pedro Monteiro e a avenida de 

D. Afonso Henriques. A cota a que o aqueduto chegava, no ponto

onde foi erguido o castelo medieval, permitia o abastecimento de

quase toda a cidade antiga – pois apenas a área onde se ergueu o

Colégio das Artes lhe fica superior.

O lombo da alcáçova desce, do lado ocidental, com algumas

escarpas: entre o patamar do Paço das Escolas e a rua da Ilha; entre

a rua de Joaquim António de Aguiar e a de Fernandes Tomás; entre

a rua de Sobre-Ribas e o Pátio do Castilho.

Os nomes das ruas (ou, para a de Joaquim António de Aguiar,

o seu nome antigo) explicam-se pelas características topográficas.
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FIG. 6 – Aqueduto de S. Sebastião



O nome da rua da Ilha, que alguns autores quiseram derivar de

insula, vem certamente do vocábulo latino ı̄lia (presente na desig-

nação erudita de “ossos ilíacos”). O nome tem o sentido de “o que

envolve” ou “ilharga”. A rua da Ilha envolvia o (ou corria abaixo 

e em torno do) flanco ocidental, escarpado, da alcáçova.

A plataforma em que assenta o Paço das Escolas teria vertentes

abruptas, correspondentes a uma linha de falha em circuito, ex-

cepto a oriente. Deste lado, o festo do lombo meridional da Alme-

dina não tinha grande desnível entre o paço e o local onde na Idade

Média se ergueu o castelo (actual praça de D. Dinis) (Fig. 7). Do

lado meridional, a queda do patamar do paço é bem visível para

quem se acerca da admirável varanda do Pátio da Universidade

sobre o Mondego – ainda que um poderoso muro e um grande

aterro tenham artificialmente exagerado a natural queda do terreno.

O desnível entre o patamar do paço, a rua da Ilha e o plano da 

Sé é bem visível do canto sudoeste do edifício da Universidade. Do

lado norte (Fig. 8), a escarpa passaria pela ala meridional do claus-

tro da Sé. A capela claustral desse lado tem as suas paredes, hoje

esverdinhadas de tanta humidade, talhadas na rocha.

A rua de Joaquim António de Aguiar pode corresponder (em

parte) a uma outra escarpa. De uma cota de 55m desce-se para

outra de 36m na rua de Fernandes Tomás. A vertente abrupta é 

particularmente observável do terraço do prédio n.° 57 da rua de

Joaquim António de Aguiar.

Teve esta rua, antigamente, o nome de Alpedide, que se encon-

tra em documentos dos séculos XV e XVI (LOUREIRO, 1964, I: 41-

-42). Não sabemos se se pronunciava Alpedide ou Alpendide ou

Alpêdide. Assim como “infante” se encontra, por vezes, na do-

cumentação antiga, sob a grafia “iffante”, ou “ficar” por “fincar”, 

é possível que Alpedide esteja por Alpendide ou Alpêdide. De qual-

quer forma, talvez na origem do nome esteja um suposto adjectivo

pendita, com o sentido de “suspensa”, “sobranceira”, “pendurada”.

A evolução pendita>pendida>pendide>pêdide e até pedide é aceitá-

vel. O elemento al- ter-se-á acrescentado, como em Alcongosta,

Alpedrinha ou Alpendorada. O célebre mosteiro beneditino de

Alpendorada, sobranceiro ao rio Douro, chamou-se primeiro de

Pendorada (MATTOSO, 2002a). O nome de Alpedide teria o mesmo

sentido de Alpendorada. Com a mesma origem temos, em Coim-

bra, a ladeira das Alpendoradas.

Contra a etimologia proposta pode todavia alegar-se que a

forma latina normal era pensa e não pendita e que Alpendido era

também, no séc. XII, nome pessoal (LDJT., n.° 59, de 1162). Neste

último caso, não parece válido o sentido de “suspenso” ou “pen-

durado”.

Quanto à rua de Sobre-Ribas (nome desvirtuado em Sub-

Ripas), o sentido é o mesmo: sobranceira a uma escarpa ou traçada

sobre uma arriba.

A configuração do morro foi algo alterada ao longo de dois

milénios de história. Não podemos esquecer-nos de quantos mi-

lhares de metros cúbicos de pedra hão-de ter sido arrancados 

à colina para construir monumentos, a muralha, casas. Uma grande

pedreira ficava na encosta a poente e sudoeste da Universidade –

encosta que a gravura de Hoefnagel e o desenho de Baldi (Figs. 3 

e 1) mostram desocupada ainda nos séculos XVI e XVII. A memó-
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FIG. 7 – Perfil da cidade medieval no sentido Oeste-Este.

FIG. 8 – Perfil da cidade medieval no sentido Norte-Sul.



ria dela sobrevive no nome do colégio de Santo António da Pedreira

(hoje, Casa da Infância Dr. Elísio de Moura) e no do largo da

Pedreira. Mas na área do desaparecido largo da Feira e na do Co-

légio das Artes havia outras pedreiras. Uma delas chamou-se de 

S. Sebastião – nome que lhe veio de uma capela consagrada a este

mártir, que foi demolida para edificar aquele colégio. A rua dos

Penedos, que desapareceu nas obras da Cidade Universitária,

tomava seu nome dos afloramentos calcários que ainda eram explo-

rados nos meados do séc. XVI.

O sítio tinha vantagens. À da sua natural defesa juntava-se a da

boa exposição solar. Mas tinha a desvantagem de consideráveis

declives que tornaram sempre difícil a circulação de carros na alme-

dina, fossem eles puxados por bois ou por mulas ou cavalos. Um

documento de 1269 fala das cargas cavalares, muares e de asno, mas

também dos colonios d’omem ou de moler, que eram as cargas que

homens e mulheres traziam aos ombros, às costas ou à cabeça (COE-

LHO, 1992: 39-42) (embora, como é óbvio, em todas as cidades 

e vilas se fizessem estes transportes).

A couraça de Lisboa tem uma inclinação média de 5º; a rua do

Loureiro, de 8º. Tomaremos estes arruamentos, que todos podem per-

correr, como termo de comparação para que mais facilmente 

se avaliem as dificuldades de circulação de carros noutras ruas da alme-

dina, não em razão da estreiteza, mas dos declives (Figs. 9 e 10).

Da porta de Almedina ao cimo da rua de Quebra-Costas, o

declive médio é de 14º. Na época romana ou medieval talvez não

houvesse ainda escadas ou patamares vencidos por degraus. O per-

curso de carros, porém, seria extremamente penoso ou impossível.

Do patamar da Sé ao canto sudeste do Museu Nacional de

Machado de Castro, a rua das Covas (ou de Borges Carneiro) sobe

em três tramos que dois cotovelos dividem; a inclinação média é 

de 8.°.

No séc. XVIII e nos inícios do XIX recomendava-se que a incli-

nação de uma via não excedesse 5º e só em circunstâncias excep-

cionais se admitia uma inclinação de 9º (mas estas medidas repor-

tam-se a estradas e não a vias urbanas, MATOS, 1980: 73).

As dificuldades de acesso dos carros, da porta de Almedina ao

paço episcopal (hoje, Museu), obrigariam a um percurso pela rua de

Fernandes Tomás e pela de Joaquim António de Aguiar até à Sé.

Daqui, os carros subiriam à rua da Ilha e passariam por um arrua-

mento que só desapareceu no séc. XVIII e contornava, pelo sul, o

claustro da catedral: era a rua, travessa ou beco do Miranda. Ou

continuariam pela rua da Ilha e pelas de Guilherme Moreira e José

Falcão.

Para quem chegava à cidade, vindo da ponte, o caminho para a

alcáçova far-se-ia pela couraça da Estrela e pela de Lisboa. O declive

actual de uma e da outra não divergirá muito da inclinação que

teriam nas épocas romana e medieval.

O acesso mais fácil, para quem vinha de fora e do lado da

estrada da Beira, era pela ladeira ao longo do aqueduto. Mas sem-

pre este caminho foi menos importante, pois o movimento maior

de carros e gente era o que vinha do lado da ponte ou do Arnado.

Mesmo quem vinha da Beira não faria muitas vezes a estrada ao

longo do aqueduto, mas entraria pela rua da Alegria (que noutro

tempo se chamou Via Longa).
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FIG. 9A – Perfil da Couraça de Lisboa

FIG. 9B – Perfil da Rua do Loureiro.



A posição da cidade tinha as vantagens que muitos autores têm

referido.

A estrada que, na época romana, ligava Olisipo (Lisboa) a Bra-
cara Augusta (Braga) atravessava o rio em Aeminium (Coimbra). A

ocidente, o Mondego era largo em demasia; a oriente, começavam

montes e ladeiras por onde o percurso seria difícil.

Ficava a cidade de Aeminium no extremo interior de vasta e

mansa ria (Fig. 11). Acabava aqui a viagem dos barcos que vinham

do mar e outra viagem começava, para a serra. É certo que o Mon-

dego era navegável até Foz-Dão (OLIVEIRA, 1972, II: 5); mas os cais

de Coimbra seriam o fim dos barcos que vinham de Eimede (Buar-

cos) ou Montemor e das barcas que desciam de Foz-Dão, Raiva 

e Gondelim. A cidade era um lugar privilegiado de encontro e cru-

zamento.

Assim como as vantagens do sítio tinham contrapartida nas des-

vantagens a que acabámos de referir-nos, a posição trouxe à cidade,

porém, também inconvenientes. Derivaram estes do grande asso-

reamento do rio. Correndo entre montes até às imediações da Por-

tela (onde o rio Ceira nele desagua), o Mondego entra em Coimbra

numa planície. A esta chamou-se o campo do Mondego. Às encos-

tas que, a norte e a sul, circunscreviam o campo, deu-se o nome de

adémias. O nome, que era comum (qualquer encosta de médio

declive ou altitude era uma adémia), tornou-se nome próprio de

povoação em Adémia de Cima e Adémia de Baixo – lugares um

pouco a norte de Coimbra e hoje em área suburbana. O campo era

dado aos cereais; nas adémias plantavam-se vinhas. Um documento

de 1146, em que Eio faz testamento ao mosteiro de Santa Cruz de

uma sua herdade em Taveiro, distingue os montes, as adémias e o
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FIG. 10B – Perfil da Rua das Covas

FIG. 10A – Perfil da Rua de Quebra-Costas.



FIG. 11 – A ria do Mondego.



campo, bem como os paludes ou paúis (LS., n.° 43). Estes últimos

correspondem ao que noutros documentos se designa pelo nome de

lagonas ou lagoas.

A inclinação do leito do rio, a partir de Coimbra e até à foz, é

reduzida. Isto fez com que as terras e as areias, desprendidas das

margens e arrastadas pela corrente, se depositassem principalmente

a partir de Coimbra, para jusante. Alteou-se o leito e tornaram-se

frequentes as cheias. Na década de 1130, teve de refazer-se a ponte

romana: aproveitando os pilares antigos, que foram alteados, cons-

truíram-se novos arcos e lançou-se novo tabuleiro. Repetiu-se a

obra no tempo de D. Manuel. A ponte manuelina, que o desenho

de Baldi representa (embora já com transformações do tempo dos

Filipes), durou até 1872-1873, data em que foi substituída por 

uma ponte de ferro que utilizou ainda os velhos pilares de origem

romana.

A ponte não excluía ou dispensava travessias de barco, regulares.

Uma destas passagens fazia-se junto da foz do Ceira, entre a Portela

do Mondego e a Conraria. Outra, mais abaixo, entre a Arregaça e a

quinta das Lajes ou a quinta das Canas. A jusante da ponte ficava,

na margem esquerda, o porto de Marrondos (que, em ALARCÃO,

2004b: 120, localizámos indevidamente na margem direita). Na

foz da ribeira de Coselhas havia um porto. Talvez daqui partissem

barcos para a outra margem do rio. Mas este porto servia também

um vale e uma estrada que ia a Mainça, Lordemão e Almaziva

(hoje, S. Paulo de Frades). As três localidades já existiam pelo

menos nos inícios do séc. XII, pois surgem citadas no documento

de doação de uma herdade ao mestre de pedraria Gonçalo, a quem

D. Teresa recompensou pelo serviço que ele lhe prestara, cons-

truindo as torres da porta do Sol da muralha de Coimbra (DMP,

DR., n.° 59).

Foi neste sítio e nesta posição (cujas características, vantagens e

inconvenientes rapidamente examinámos) que surgiu a cidade

romana de Aeminium, que depois tomou o nome da de Conim-
briga, ao mesmo tempo que esta última, convertida em pobre

aldeia, passou a chamar-se Condeixa. De Conimbriga veio o nome

de Conimbria e Colimbria – este último, usado desde o séc. IX, pelo

menos. Na evolução natural da língua, Colimbria deu Coimbra. 

O nome antigo de Aeminium, no séc. IX, já só era recordado por

eruditos. 
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(Página deixada propositadamente em branco)



COIMBRA ROMANA

Aeminium, capital de civitas

Conimbriga era já um povoado importante quando, logo a

seguir à morte de Viriato (139 a. C.), as tropas romanas do cônsul

Décimo Júnio Bruto, partindo de Olisipo (Lisboa), avançaram até

ao rio Minho, numa rápida campanha que não pode ter durado

mais de dois incompletos anos, isto é, o tempo em que o cônsul

teve o comando da província que então se chamava Hispania Ulte-
rior. O mais provável é que já nessa data existisse povoado – e, pos-

sivelmente, também importante, em Coimbra. Até agora, porém,

não se encontraram traços inequívocos dessa povoação. As obras da

Cidade Universitária, se tivessem sido acompanhadas por arqueó-

logos, teriam possivelmente descoberto vestígios demonstrativos da

ocupação pré-romana do morro. Não se teriam encontrado muros

suficientes para reconstituir casas ou arruamentos, mas achado ao

menos alguns objectos que, por manifestamente pré-romanos,

teriam confirmado o que não é, hoje, senão suspeita, fundada, por

um lado, nas vantagens da posição que examinámos no capítulo

anterior e, por outro, no facto de as cidades romanas assentarem

frequentemente em povoados que foram transformados através de

verdadeiras revoluções urbanísticas. Algumas estruturas descobertas

no Pátio da Universidade poderão ser pré-romanas, mas é mais do

que incerta a sua cronologia (PIMENTEL, 2005: 128). Podem ser já

da época de Augusto os vestígios de ocupação observados na área do

Museu Nacional de Machado de Castro e anteriores ao forum (CAR-

VALHO, 1998: 179). Materiais aparentemente da Idade do Ferro

foram recentemente recolhidos numa intervenção arqueológica rea-

lizada na rua de Fernandes Tomás.

A cidade romana chamou-se Aeminium. O nome seria já o do

povoado pré-romano e durou pelo menos até ao séc. VII, pois se

conhecem moedas de reis visigodos cunhadas em Aeminio, Eminio,

Iminio ou Iminius. O topónimo não teve ainda explicação convin-

cente, embora se tenha sugerido que significava “elevação”, “altura”

(COELHO, 1884: 231-233; FIGUEIREDO, 1886: 256).

A primeira referência literária a Aeminium acha-se na História
Natural de Plínio, 4, 113, num passo em que o autor cita, de norte

para sul, povos e cidades (ou oppida) entre Douro e Tejo; e, noutro

passo, 4, 118, menciona os Aeminienses. É consensual que Plínio

baseou este último passo (como outros, aliás) no famoso perdido

mapa de Agripa, genro do imperador Augusto, e nos “comentários”

(ou texto escrito) que acompanhavam o mapa. Temos razões para

supor – mas também se não pode provar – que Aeminium foi esco-

lhida como capital de civitas aquando de uma reorganização polí-

tico-administrativa da Hispânia entre 16 e 13 a. C..

As províncias romanas – e Augusto demarcou a da Lusitânia (do

Douro ao Guadiana e, para o interior, até para além de Mérida e de

Salamanca) – estavam divididas em civitates. Estas eram circunscri-

ções vastas, a que uma cidade (ou oppidum) presidia. O território de

Aeminium iria do mar até, possivelmente, àquela crista quartzítica

que se estende da serra do Buçaco à serra de Sacões (RIBEIRO, 1949:

121-140). Talvez até a ultrapassasse. A sul, Aeminium confrontava
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com Conimbriga; a norte, com Talabriga; a oriente, com aquela

splendidissima civitas cujo nome romano ignoramos mas cujas ruí-

nas sobrevivem em Bobadela (Oliveira do Hospital).

A norte e a sul, as fronteiras com Talabriga e Conimbriga não

podem precisar-se, quer porque nunca se encontraram termini
augustales (marcos de delimitação que se conhecem para outras

civitates), quer porque nenhuma barreira física existe que possa ter

servido de conveniente linha de demarcação.

Um miliário de Calígula encontrado um pouco a sul da Mea-

lhada marca a milha XII (ALMEIDA, 1956: 115). Não tendo indi-

cação do ponto de origem da contagem, esse não pode ter sido

outro senão Aeminium, dado que esta cidade ficava, de facto, a XII

milhas (ou 18 quilómetros) do lugar onde o miliário se encontrou.

Ora, porque era normal contarem-se as milhas a partir de oppida
que eram capitais de civitates, o miliário de Calígula, erguido em 

39 d. C. (MANTAS, 1996: 331), reforça a ideia de que Aeminium
era, já então, capital de civitas.

Um outro miliário, que parece ter sido encontrado nas obras de

demolição do castelo de Coimbra (ou das muralhas, perto dele) em

1774 (FIGUEIREDO, 1884: 16; Catálogo do Instituto: 6-7), regista a

milha IV (ALMEIDA, 1956: 113-114) (Fig. 12). Foi erguido também

por Calígula, no mesmo ano de 39 d. C.. Terá vindo das imediações

de Eiras? Havia aqui, na Idade Média, um reguengo que se chamava

da Quarta da Corredoura (COELHO, 1989: 125). O nome de “cor-
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FIG. 12 – Miliário de Calígula.



redoura” aplicava-se, em tempos medievais, a vias antigas – e ainda

hoje se encontra na toponímia em muitos lugares do país. Em Eiras

poderia contar-se a milha IV na via que ia de Aeminium para norte,

no sentido de Cale (Porto) e Bracara Augusta (Braga). Assim, a pro-

priedade régia de Eiras teria esse nome porque ficava situada na

milha IV da estrada romana. O miliário terá sido trazido de uma

propriedade régia para o castelo de Coimbra. Se não vemos razão

óbvia para tal transporte num percurso de seis quilómetros, tam-

bém é certo que se encontram, em castelos portugueses, inscrições

romanas trazidas de muito longe, como as do castelo de Leiria,

transportadas das ruínas da cidade de Collippo (em S. Sebastião do

Freixo, no concelho da Batalha).

Nas mesmas demolições do castelo de Coimbra (ou da muralha,

perto dele), feitas em 1773-1774, recolheram-se inscrições funerá-

rias romanas (FIGUEIREDO, 1884: 14-16) que terão sido tomadas de

uma das necrópoles de Aeminium: a que ficava ao longo do cami-

nho que acompanhava o aqueduto. Em 1878, demolindo-se um

lanço da muralha ao arco da Traição, apareceram mais duas inscri-

ções funerárias (SIMÕES, 1888: 19).

Voltando ainda aos miliários de Calígula, só por um excesso de

dúvida podemos admitir que o ponto de origem para a contagem

das milhas era o rio e não a cidade; ou que, sendo esta, Aeminium
não teria ainda o estatuto de capital de civitas.

A promoção de um oppidum indígena à categoria de capital de

civitas era normalmente acompanhada pela edificação de monu-

mentos públicos e, entre eles, o primeiro: o forum. Ora este monu-

mento de Aeminium parece ter sido construído no tempo de Cláu-

dio (41-54 d. C.) (CARVALHO, 1998: 180). Será que só nesta data

(ou na do seu imediato antecessor, Calígula) foi Aeminium promo-

vida a capital de civitas? O passo de Plínio 4, 118, atrás referido,

deixa-nos crer, porém, que a civitas Aeminiensis foi, de facto, insti-

tuída e demarcada no tempo de Augusto.

A identificação de Aeminium

No séc. II d. C., Ptolemeu também menciona Aeminium na sua

Geografia, II, 5,6. E a cidade surge no Itinerário de Antonino, roteiro

das principais vias do Império romano elaborado, ao que parece, no

séc. III – ainda que posteriormente revisto ou actualizado. Neste

roteiro, Aeminium surge a X milhas de Conimbriga e a XL de Tala-
briga, que lhe ficava a norte.

As distâncias do Itinerário de Antonino serviram de base aos

muitos discursos que, desde o séc. XVI, se produziram sobre a loca-

lização de Aeminium e Conimbriga. Os que identificavam Conim-
briga com Coimbra, iludidos pelo nome, procuravam Aeminium
noutro lugar, designadamente em Águeda (BARATA, 1869). Os que

localizavam Conimbriga nas ruínas de Condeixa-a-Velha situavam

Aeminium em Coimbra.

Se hoje não temos dúvidas quanto à identificação de Aeminium
com Coimbra, só nos fins do séc. XIX isso ficou demonstrado.

Cabe a A. Filipe Simões (1875) e a Borges de Figueiredo (1884) o

mérito da demonstração – tanto mais notável quanto é certo que,

na data em que escreveram, ainda não tinha aparecido a inscrição

que veio desfazer as dúvidas. Foi em 1888 que, em demolição de

um prédio ao fundo da couraça dos Apóstolos, surgiu a inscrição
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consagrada a Constâncio Cloro posta pela civitas Aeminiensis em

305 ou 306 d. C. (CIL II 5239; FIGUEIREDO, 1888; VASCONCELOS,

1896; CORREIA, 1946: 27-28): “A nosso Senhor Flávio Valério

Constâncio, pio, feliz, invicto, augusto, pontífice máximo, com o

poder tribunício, pai da pátria, procônsul, príncipe bem-amado

nascido para o engrandecimento da República – a cidade de Aemi-
nium (dedica este monumento)” (Fig. 13).

O achado desta lápide extinguiu a polémica sobre a localização

de Aeminium e de Conimbriga.

As estradas que passavam por Aeminium

A distância de X milhas entre Conimbriga e Aeminium percor-

ria-se em carroças de passageiros sem que houvesse necessidade de

mudar os cavalos que as puxavam. Mas ao fim desse percurso, e

porque não eram muito eficientes os sistemas de atrelagem dos

cavalos na época romana (ALARCÃO, 2004a: 80-84), os animais

estavam cansados e havia necessidade de substituí-los. Localizar-se-

ia, pois, em Aeminium, uma mutatio ou estação de muda. Mais do

que isso, haveria mansio, isto é, estalagem onde os viajantes pode-

riam pernoitar e tomar o banho que os lavasse da poeira ou da lama

do caminho e os restaurasse do cansaço da viagem. Se tivessem

saído de Conimbriga, porém, pela manhã, não necessitariam de pas-

sar uma noite em Aeminium; mudados os cavalos, prosseguiriam
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FIG. 13 – Homenagem da civitas Aeminiensis ao Imperador Constâncio Cloro.



viagem e, se tomassem o caminho para norte, fariam outra paragem

a sul da Mealhada, no tal sítio onde se encontrou o marco de Calí-

gula com indicação de XII milhas. Aqui devemos presumir outra

muda. Consideradas as características do terreno, era mais fácil per-

correr as XII milhas de Aeminium para norte que as X de Conim-
briga a Aeminium.

A estação de muda na milha XII terá sido, em algum tempo, de

um Caius Fabius Viator. Este é conhecido através de uma inscrição

consagrada ao deus indígena Tabudicus (ENCARNAÇÃO, 1975: 274-

-276). A inscrição estava em Murtede quando, em 1957, foi noti-

ciada e recolhida, mas não sabemos onde é que se acharia, exacta-

mente, na época romana. O seu dedicante, Caius de nome próprio,

pertencia a uma família Fabia; e o seu cognome, Viator, aludiria

mais à sua condição de proprietário de estalagem que, propria-

mente, à de viajante.

A travessia do Mondego em Aeminium não seria difícil ou

demorada. É mais do que provável que houvesse ponte de pedra,

pois os Romanos construíram pontes em rios de muito mais difícil

travessia.

Ao rio chamava-se, na época romana, Munda ou Monda, nome

atestado em Estrabão, III, 3, 4, Pompónio Mela, III, 1, 8, Plínio, 4,

115 e Ptolemeu, II, 5, 3. Plínio, 4, 113 também lhe chama flumen
Aeminium.

De Munda ou Monda, com o sufixo -ecus, formou-se Mondecus.
Por ignorância da época em que surgiu este nome, temos dúvidas

sobre o significado do sufixo. Poderia ter um na época romana,

outro no tempo da reconquista cristã do séc. IX. Na Idade Média,

ecus seria um sufixo de carinho ou de afectuosa apropriação. Assim,

Mondecus, se acaso o nome só surgiu tardiamente, significaria 

“o nosso Monda” ou “o querido Monda” ou o “Mondinho” (neste

último caso, sem qualquer sentido de “pequeno”, mas com signifi-

cado de “dilecto” ou “bem amado”). Mondeguinho é hoje o nome

do rio lá onde ele nasce, na serra da Estrela.

A estrada romana que passava por Aeminium tem sido tradicio-

nalmente traçada pela rua de Ferreira Borges, que ainda nos inícios

do séc. XX era localmente chamada a calçada. O nome vive na

toponímia portuguesa para designar antigas vias. A estrada passaria,

segundo muitos autores, pelo local onde no séc. XII se havia de

erguer o mosteiro de Santa Cruz. Vergílio Correia (1946: 12, 35 e

57) imaginou aí umas termas romanas, que Vasco Mantas conside-

rou poderem ter sido construídas junto de uma mansio (MANTAS,

1996: 805). A estrada seguiria depois pela rua Direita.

Vasco Mantas (1992: 494 e 498), porém, propôs outro per-

curso: pela travessa dos Gatos, Praça Velha (ou do Comércio), rua

de Eduardo Coelho (ou dos Sapateiros) e largo do Poço. Daqui, a

estrada romana seguiria pelo beco do Amorim e apanharia o troço

ocidental da rua Direita.

O percurso proposto por Vasco Mantas afigura-se-nos muito

credível. Por um lado, a estrada quase não teria declive – tendo em

conta a cota a que se acharia o actual largo da Portagem –

enquanto que, pela rua de Ferreira Borges, teria de subir conside-

ravelmente até ao Coruche (isto é, o ponto onde aquela rua encon-

tra a do Visconde da Luz) e, depois, descer bastante até à praça de

8 de Maio. Por outro lado, da ponte até à rua Direita, a estrada

seria quase rectilínea – e as ruas e praça que Vasco Mantas aponta
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FIG. 14 – Planta parcial da Baixa.



teriam mantido o eixo antigo, apenas com aquelas irregularidades

ou desvios que são normais quando um eixo viário romano,

urbano ou suburbano, se manteve, através da Idade Média, até ao

nosso tempo.

Como Walter Rossa (2001: 58) observou, à proposta de Vasco

Mantas apenas se pode objectar que, entre o largo do Poço e a rua

Direita, se não observa, no tecido urbano, cicatriz que dê testemu-

nho desse hipotético percurso. Mas não terá havido, entre as ruas

da Louça e Direita, comunicação que tenha sido tapada em época

medieval ou moderna?

O Tombo Antigo das propriedades da Câmara, feito em 1532,

regista “um pedaço de quintal que em outro tempo foy rua… que

esta detraz das suas casas [as de Gonçalo Martins] que tẽ na rua da

figeyra velha [hoje, rua Direita] … e parte … do soaõ [isto é, do

oriente] com rua que vay sahyr a rua de oleyros” (hoje, rua da

Louça) (Tombo Antigo: 200). E o mesmo tombo refere uma casa de

Fernão Brandão que deitava, a oriente, para “a servẽtia que vay

sahyr da rua da moeda para a rua de oleyros” (Tombo Antigo: 67).

Parece, pois, que havia, ainda no séc. XVI, rua(s) ou serventia(s)

que, cortando perpendicular ou obliquamente a rua da Moeda,

punha(m) a da Louça em comunicação com a Direita. É possível

que fosse(m), no séc. XVI, sobrevivência(s) do eixo viário romano.

Esta hipótese, que aliás retomaremos mais adiante, carece todavia

de confirmação através de sistemática pesquisa documental.

O eixo romano poderá ter perdido importância quando, na

Idade Média, a área entre o mosteiro de Santa Cruz e o rio e, de

norte a sul, entre a rua Direita e a do Corvo, foi urbanizada.

Segundo Walter Rossa (2001: 465-466), essa urbanização terá

sido da iniciativa do mosteiro de Santa Cruz. A proposta é sedu-

tora, porque a rectilinearidade das ruas Direita, da Moeda, da

Louça e do Corvo e o traçado paralelo das três últimas sugerem

uma urbanização planeada – enquanto os percursos muito irregu-

lares da área a sul da rua do Corvo testemunham um desenvolvi-

mento urbano mais espontâneo ou menos dirigido (Fig. 14). Mas

podemos perguntar-nos se, tendo a urbanização sido planeada pelo

mosteiro de Santa Cruz, este não teria ficado proprietário de mui-

tos dos prédios construídos, que teria aforado a particulares. Os

documentos não comprovam nem sequer sugerem isso. Por outro

lado, referências que a seu tempo examinaremos deixam crer que,

na década de 1140, quando a paróquia dos crúzios foi alargada

para ocidente do mosteiro, já aí havia (entre as ruas Direita e do

Corvo) considerável número de moradores, integrados nas paró-

quias de Santa Justa e de S. Tiago. Além disso, no tempo dos con-

des D. Henrique e D. Teresa foram construídos uns banhos públi-

cos no Arnado. Tal edifício não tem explicação senão em área já

consideravelmente habitada. Ora o mosteiro de Santa Cruz só foi

fundado em 1131.

Sendo assim, o suposto plano urbanístico poderá ser anterior 

à fundação do mosteiro crúzio. Mas, em tal caso, de que época? 

O mosteiro de Santa Justa foi doado aos monges de Cluny, pelo

bispo D. Maurício, em 1102 ou 1103 (DMP, DP., III, n.° 523 =

LP., n.° 22). Terão sido os franceses responsáveis pela urbanização

no tempo do conde D. Henrique? Ou será tal urbanização obra do

conde D. Sesnando? A cultura moçárabe deste último não exclui a

hipótese de ter sido ele o autor do plano, pois a ideia de que o urba-
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nismo muçulmano se caracteriza pela irregularidade dos arruamen-

tos já não é hoje defendida com muita convicção.

O traçado destes eixos numa ou noutra das épocas que sugeri-

mos não significa necessariamente que, de imediato, se construíram

casas em banda contínua alinhadas por eles. Em todas as épocas,

desde a Grécia Antiga, se traçaram eixos urbanos para futura edifi-

cação. Muitas vezes sucedeu que o desenvolvimento posterior não

cumpriu as expectativas, e as “ruas” ficaram por povoar.

Seja como for, o planeamento medieval do quarteirão entre 

a rua da Moeda e a do Corvo é perpendicular ao traçado que

Vasco Mantas sugere para a estrada romana e pode ter conduzido

a uma rotação de 90º que terá diminuído a importância do eixo

viário antigo. O eixo romano sul-norte, ao longo do qual se terão

construído as igrejas de S. Bartolomeu e de S. Tiago (e, possivel-

mente, também uma de S. Pedro), já existentes no séc. X, terá per-

dido a primazia a favor de eixos de sentido oeste-leste, que liga-

vam o rio e os seus portos à zona onde, a partir de 1131, o

mosteiro de Santa Cruz se construiu. Também esta área (a do

mosteiro) era consideravelmente povoada nos inícios do séc. XII

ou mesmo nos fins do XI, pois os banhos que aí havia no tempo

de D. Sesnando só se entendem (como os do Arnado) em zona

com bastantes habitantes.

Esta longa exposição que nos levou da época romana à medieval

pode parecer aqui mal inserida. Mas pretendemos entender se um

eixo romano, de sentido sul-norte, pode ter sido interrompido por

eixos medievais, de orientação oeste-leste, e ter de tal forma perdido

a sua importância que nem sequer encontramos cicatriz dele entre

as ruas da Louça e Direita. Isso não nos parece impossível, sobre-

tudo se pensarmos que o eixo romano pode ter sido desviado, no

séc. XII, de S. Bartolomeu para a porta de Almedina, daqui para

Santa Cruz e, deste ponto, para o Arnado através da rua Direita.

Voltando à entrada de Aeminium e ao local onde a ponte alcan-

çava a margem direita do rio, um caminho que seguiria quem qui-

sesse subir à cidade seria o da actual couraça da Estrela. Então,

como ainda hoje, o caminho subiria em dois lacetes. A rua da Ale-

gria, que em tempos se chamou Via Longa (LOUREIRO, 1964, I: 61),

corresponde possivelmente a um traçado romano que seria o início

de uma estrada de Aeminium à splendidisssima civitas da Bobadela

(Oliveira do Hospital).

Uma outra via saía do ponto onde, na Idade Média, se ergueu o

castelo da cidade. Acompanhando o aqueduto, seguiria um traçado

talvez não muito desviado da alameda de Júlio Henriques e, pela

ladeira das Alpendoradas, viria encontrar a anterior estrada que se

destinava a Bobadela.

É sabido que as necrópoles romanas ficavam fora da área urbana

e se alinhavam pelas vias. As inscrições funerárias que se encontra-

ram incorporadas nos muros do castelo ou da muralha perto dele

(FIGUEIREDO, 1884: 14-16; SIMÕES, 1888: 19; Catálogo do Insti-
tuto: 5-6) foram provavelmente retiradas de uma necrópole que

existiria no local onde nos finais do séc. XVI se edificou o colégio

de S. Bento.

Talvez outra necrópole romana tenha existido na Praça Velha.

Não é fácil explicar como ou porquê, na evolução urbanística da

cidade medieval, este espaço ficou vago.
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As igrejas de S. Bartolomeu e de S. Tiago são muito antigas.

Acham-se atestadas desde o séc. X, quando tinham, por oragos, 

S. Cristóvão e S. Cucufate. Provavelmente, porém, são ainda muito

mais antigas, podendo remontar aos primeiros tempos do Cris-

tianismo. A igreja românica de S. Bartolomeu estava orientada 

a ocidente (isto é, tinha a fachada voltada ao rio) e só no séc. XVIII

é que o templo, inteiramente reconstruído, foi orientado para a

Praça Velha.

Walter Rossa (2001: 449) sugeriu que a praça serviu de carreira
de cavalos, isto é, de espaço onde criadores de cavalos ou cavaleiros

exercitavam os animais. Mesmo aceitando tal uso, dificilmente

poderemos admitir que a carreira dos cavalos criou a Praça Velha:

será mais fácil aceitar que, existindo a Praça Velha, se aproveitou o

espaço para treinar os cavalos.

Passando a estrada romana pela Praça Velha, e dado que as

necrópoles dessa época se estendiam ao longo das vias, extramu-

ros, podemos pensar que o espaço da praça foi cemitério. Nesse

caso, e dada a relutância que sempre houve em edificar sobre o

campo santo dos mortos, o espaço terá ficado vago. A partir da

Idade Média, outros usos terão justificado a manutenção da área

não edificada. Talvez, nessa altura, já não houvesse memória do

antigo cemitério. Os que morriam na freguesia de S. Bartolomeu

seriam enterrados no espaço que hoje corresponde ao Adro de

Cima e ao Adro de Baixo. Os que faleciam na paróquia de S.

Tiago, no espaço fronteiro ou a norte da igreja. Mas a praça, já

não sendo campo santo de mortos, teria adquirido entretanto

outras funções que justificavam a manutenção do espaço não edi-

ficado.

A explicação que apresentamos deve, porém, considerar-se

como mera hipótese, pois não temos confirmação do suposto cemi-

tério romano através de vestígios arqueológicos.

Os monumentos de Aeminium

Um arco honorífico

Tem sido muito discutida a existência (ou não) de um arco

honorífico romano à Estrela. A gravura de Hoefnagel (Fig. 3) mos-

tra, neste ponto, três colunas que, assentes num estilóbato, susten-

tam algo que, à primeira vista, parece serem arcos de volta inteira

mas que uma observação mais atenta, sobretudo do lado direito,

deixa pensar que corresponde a uma abóbada de arestas. Na legenda

da gravura lê-se: columnae antiquae Romanorum, “colunas antigas

dos Romanos”.

Alguns autores, alegando que a gravura de Hoefnagel é uma

representação muito fantasista da Coimbra do séc. XVI (o que é

verdade), sustentam que nunca houve arco romano à Estrela;

outros, que tal arco, a ter existido, terá sido incorporado na porta

da muralha – a de Belcouce; ou, como sustentou António de Vas-

concelos (1987: 272), que o arco era “pura e simplesmente, a porta

principal do oppidum Emínio”, opinião que também Filipe Simões

(1888: 22) sustentou; outros ainda, que as colunas de Hoefnagel

podem representar o que, no séc. XVI, ainda subsistiria de algum

monumento romano eventualmente existente entre a igreja de 

S. Cristóvão e a porta de Belcouce (MANTAS, 1992: 503-504).
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Pode ter existido algum edifício romano neste lugar, dado que,

na área do actual Governo Civil, parece ter sido descoberto um

capitel jónico (CORREIA, 1946: 11 e 27). Ignoramos se se perdeu 

ou se terá sido recolhido no Museu de Machado de Castro. Mas as

referências escritas ao arco romano não podem ser ignoradas e já

Borges de Figueiredo considerou que tal arco existiu mesmo, “quasi

no lugar onde hoje está uma capella da invocação de Santo Antó-

nio”. A capela a que o autor se refere ainda se mantém na rua da

Estrela, secularizada (FIGUEIREDO, 1884: 17).

A mais antiga referência ao arco, a de Sá de Miranda, foi reve-

lada por Mário Brandão (1972: 228) – que foi quem primeiro aten-

tou nos versos da Fábula do Mondego que aludem aos monumentos

romanos de Coimbra ainda subsistentes nos inícios do séc. XVI:

Un arco triunfal

Las grotas i edificios romanos

Los luengos aqueductos, ia mal sanos

Que la han de antiguedad enoblecida…

As “grutas” são o criptopórtico sobre que assentou o paço epis-

copal (hoje, Museu Nacional de Machado de Castro). Os aque-

dutos longos, “já em mau estado”, correspondem ao que D. Sebas-

tião mandaria restaurar em 1570 (CORREIA e GONÇALVES, 1947:

186-188).

Quanto ao arco triunfal, não podemos rejeitar a informação de um

poeta que identificou correctamente como obra romana o criptopór-

tico; quanto muito, podemos perguntar-nos se ele ficaria à Estrela e se

corresponde ao que Hoefnagel (incorrectamente) representou.

António Coelho Gasco, na sua obra Conquista, antiguidade e
nobreza da mui insigne e inclita cidade de Coimbra, escrita em 1666

(ainda que só publicada em 1805), refere-se ao arco nestes termos:

“He chamado commummente o arco de Sancto Antonio por ter

sua sancta imagem em um nicho. Está levantado em um alto juncto

ás casas do conde de Portalegre, que quem vem da ponte logo o vê,

e no fim da rua que chamam Couraça. He de obra perfeitissima

romana, todo de pedraria com suas columnas mui bem lavradas,

com seus frizos: tem nichos como quem teve antiguamente esta-

tuas: remata-se com amêas. Está já muito arruinado” (GASCO,

1805: 128; FIGUEIREDO, 1884: 17). O arco ficaria junto às casas do

conde de Portalegre, que foram demolidas (ou completamente

transformadas) quando se edificou, nos inícios do séc. XVIII, o

colégio de Santo António da Estrela (SIMÕES, 1888: 20-21).

D. Jerónimo de Mascarenhas, por seu turno, escrevendo antes

(mas não muito antes) de 1636, disse: “estão muitas antiguidades

dos Romanos no meio dos muros desta cidade, e no meio das tor-

res dela, como são grandes pedras quadradas de mármore mui

branco, trazidas mais de seis milhas desta cidade, aonde sòmente as

há bem lavradas umas inteiras e outras quebradas, lavradas e escul-

pidas ao modo romano, as quais pedras não podiam vir a esta

cidade senão para obras de grandes edifícios […] Estas pedras que

digo foram postas nos muros desta cidade, sem ordem alguma, e

outras por fundamento dos muros […] Porém das obras antigas que

hoje se vêem nestes muros, a mais digna de admiração e que denota

melhor sua antiguidade é a de um arco quadrangular, meio desfeito,

que ainda hoje permanece no lugar, a que chamam “Couraça”, obra

assim por sua antiguidade, como por arquitectura, verdadeiramente
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romana, e que não tem outra semelhante em toda a circunferência

do muro, nem em outra alguma parte da cidade, e porque logo em

si mostra ser fabrico romano, e é obra de tanto preço para os que

entendem delas, leva atrás de si os olhos dos que a vêem, principal-

mente dos que têm conhecimento da arquitectura como são os ita-

lianos artífices de semelhantes obras que, segundo a tradição antiga,

que nesta cidade há, tanto que olhavam para ela, diziam estas pala-

vras Belcose, donde ainda hoje aquela porta, aonde está o arco, se

chama – pouco corrupto o vocábulo – a porta de Belcouce. Gregó-

rio Bráunio no Teatro das Cidades, lib. 5. n. 4., falando da cidade

de Coimbra, chama a este arco: Colunnae antiquae Romanos. E a

razão é porque depois de destruída esta obra, ficando o arco dela, 

se sustenta somente em duas colunas, que antigamente era o arco

quadrado, e como tal sustentava em quatro colunas; e as duas que

hoje permanecem (que a terceira está metida com as obras do muro

e a quarta foi totalmente tirada, para que o caminho para o rio e

para a ponte ficasse mais desafogado) são fabricadas de muitas

pedras quadradas tão unidas entre si e com tão boa ordem por todas

as partes juntas que escassamente poderá caber uma subtil faca por

entre umas e outras” (MASCARENHAS, 1956: 278-280).

Com fundamento no desenho de Baldi, feito em 1669 (e, por-

tanto, contemporâneo das descrições de D. Jerónimo de Masca-

renhas e de Coelho Gasco), e porque o italiano não representa 

o arco romano (Fig. 15), tem-se concluído ou que este não existia,

ou que a porta de Belcouce seria o próprio arco transformado, ou
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FIG. 15 – Porta de Belcouce. Pormenor do desenho de Baldi.



que o arco estaria por detrás da porta (invisível, portanto, daquele ponto da

encosta de Santa Clara donde Baldi terá tomado a vista da cidade).

Os testemunhos literários do séc. XVII são, porém, demasiadamente por-

menorizados para poderem ser classificados de fantasistas. A hipótese de a

porta de Belcouce ser o próprio arco romano transformado poderia sustentar-

se com exemplos conhecidos de outras cidades romanas que incorporaram

arcos honoríficos anteriores nas muralhas que foram erguidas nos fins do séc.

III ou nos inícios do IV d. C.. Mas, se a gravura de Baldi é correcta, nada, na

porta de Belcouce, sugere arco romano transformado em porta da muralha.

O desenho da porta da muralha de Baldi e as descrições de Gasco e de D.

Jerónimo de Mascarenhas parecem-nos absolutamente incompatíveis.

No desenho de Baldi observa-se, do lado direito (para quem, vindo da

ponte, subia a couraça da Estrela), algo que, pelo sombreado, parece muro

oblíquo relativamente ao plano da porta. Admitimos primeiramente poder

tratar-se de uma representação do que, em 1669, se conservaria do arco

romano. Provavelmente, porém, trata-se de um pano da muralha que, des-

cendo pela couraça de Lisboa, se ligaria à porta de Belcouce em linha que-

brada.

Em 2001, na abertura de uma vala na rua da Estrela, junto do muro do

jardim do Governo Civil, foram vistas, in situ, pedras almofadadas com toda

a aparência de romanas (Fig. 16). Seriam as da base do arco? Consideradas as

informações que nos prestaram algumas testemunhas que em 2001 viram

aquelas pedras, reconstituímos na Fig. 17 a possível posição do arco, relativa-

mente à porta de Belcouce. Nesta posição, um dos pilares do arco poderia ter

sido incorporado na muralha e outro, demolido para facilitar a descida para
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FIG. 16 – Pedras romanas descobertas à Estrela.



o rio (como diz D. Jerónimo de Mascarenhas). Além disso, o arco

(ou o que dele restaria ainda no séc. XVII) poderia ser visível de

algum ângulo da ponte ou do caminho que, pelo rocio da Porta-

gem, subia a couraça da Estrela, mas não observável da posição (em

Santa Clara) em que Baldi se terá colocado quando tomou a vista

da cidade. 

Uma provisão de D. João V, datada de 22 de Abril de 1719,

autorizou os religiosos do colégio de Santo António da Estrela a

taparem “huma abertura que ficava junto ao nicho do mesmo

Santo [António] no Arco da Estrella”, visto serem por aí “devasados

de todo o povo de hum e outro sexo” (Arquivo Municipal de Coim-

bra, Livro IV da Correia).

A posição do arco, bem como, aliás, a da própria porta de 

Belcouce, suscitam muitas dúvidas que, provavelmente, só se

poderão esclarecer através de escavações. Mas a sistemática pes-

quisa documental não será inútil, desde que feita com uma dúvida

metódica: todas as referências a “arco da Estrela” reportam-se ao

mesmo arco? Ou haveria, à Estrela, vários arcos de diferentes

datas?

À existência de um tetrapilo ou arco quadrifronte pode objectar-

se que tais arcos se encontravam, normalmente, num quadrivium,

isto é, num cruzamento de duas vias rigorosamente ortogonais. 

À Estrela não podiam encontrar-se duas vias perpendiculares.

Havia, é certo, um cruzamento – e o próprio nome de Estrela jus-

tifica-se, possivelmente, pela existência dessa cruz de caminhos a

que alude um documento de 1572 (LOUREIRO, 1964; I: 268). Na

época romana, o caminho que subiria da couraça da Estrela conti-

nuar-se-ia, no mesmo alinhamento ou pouco desviado dele, pelo

que hoje é a rua da Estrela; e um outro arrancaria para o lado 

da couraça de Lisboa. Os dois eixos articular-se-iam, porém, obli-

quamente.

Admitindo um arco quadrifronte, pelo menos uma das suas

arcadas não daria passagem a nenhuma via. Mas daria acesso a pata-

mar donde poderia gozar-se admirável vista sobre o rio. Uma solu-
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Fig. 17 – Localização hipotética do arco romano junto da porta de Belcouce.
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FIG. 18 – O criptopórtico romano sob o Museu Nacional de Machado de Castro.

FIG. 19 – Corte do criptopórtico romano.



ção de algum modo semelhante encontra-se num arco romano de

Rodes (GROS, 1996: 90).

Pode alegar-se que semelhante solução é demasiadamente sofis-

ticada para ter sido praticada numa modesta cidade dos confins do

Império. Mas se pensarmos na originalidade do projecto arquitec-

tónico do criptopórtico do qual de seguida vamos falar, deixaremos

de considerar inverosímil a solução que hipoteticamente apresen-

tamos para o “arco quadrangular meio desfeito, que ainda hoje per-

manece no lugar a que chamam couraça” (como escreveu 

D. Jerónimo de Mascarenhas).

Na época romana havia possivelmente um paredão que aguen-

taria o lado sul da descida. Fazendo mais abaixo um cotovelo (à

entrada da rua da Alegria), conduziria ao patamar onde hoje temos

o largo da Portagem – situado, na época romana, a cota muito infe-

rior à actual.

O forum

As “grotas” de Sá de Miranda (ou “covas” dos documentos

medievais) eram as galerias do criptopórtico sobre que assentou 

o forum de Aeminium.

O monumento principal do oppidum romano foi erguido, como

era normal, bem no centro da cidade. A plataforma em que poste-

riormente se havia de construir a alcáçova muçulmana (hoje, Paço

das Escolas) oferecia melhores condições topográficas, quer pela sua

horizontalidade, quer pela posição dominante. Não tinha, porém,

uma localização central relativamente ao povoado então existente

(ou à cidade tal como se esperaria que viesse a desenvolver-se). Foi

escolhido, por isso, o sítio onde hoje se encontra o Museu Nacio-

nal de Machado de Castro.

Este sítio tinha, porém, um inconveniente: não era uma plata-

forma, mas uma vertente, aliás considerável – pois da cota de 90m,

do lado oriental, passa-se à de 77m, do lado oposto, na rua das

Covas (ou de Borges Carneiro).

Houve necessidade, por isso, de construir um criptopórtico,

em dois andares do lado do poente (Fig. 18). Um possante pare-

dão do lado inferior e um aterro resolveriam o problema da cria-

ção de uma plataforma nivelada sobre a qual poderia edificar-se 

o centro cívico. Tecnicamente, porém, a solução não ofereceria a

estabilidade desejada: um criptopórtico aguentaria melhor as

pressões verticais e oblíquas. Aliás, os criptopórticos eram solu-

ções já experimentadas pelos arquitectos romanos desde longa

data.

O piso superior do criptopórtico eminiense é constituído por

duas galerias em ∏, abobadadas, uma envolvente da outra e ambas

intercomunicantes por passagens compassadamente colocadas. Do

lado ocidental, entre os braços do ∏, sete celas no mesmo enfia-

mento estabelecem outra passagem (Fig. 20).

No piso inferior observam-se outras sete celas, também abo-

badadas de volta inteira, muito mais altas que as anteriores (Fig. 19).

Nos dois extremos do lado ocidental, amplas escadarias permitiam

a comunicação entre os dois pisos. Uma entrada no canto sudeste

permitiria o acesso do exterior ao piso de cima do criptopórtico.

Não está ainda esclarecido se o piso inferior tinha acesso directo a

partir da rua.
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No séc. XVI, as galerias ainda se achariam, pelo menos parcial-

mente, vazias. Isso justifica o nome de grotas que lhe dá Sá de

Miranda e o de covas com que o criptopórtico era designado na Alta

Idade Média. Covas tinha então também o sentido de “subterrâ-

neos”.

Entulhadas no séc. XVII, as galerias foram escavadas a partir da

década de 1930, num longo e moroso processo que permitiu, em

1973, o primeiro estudo, aliás sumário, do monumento (OLEIRO e

ALARCÃO, 1973). Novas escavações na década de 1990 conduziram

a análise mais pormenorizada, bem como à atribuição do edifício à

época de Cláudio (CARVALHO, 1998). Mais recentemente, e no

âmbito da remodelação profunda de que o edifício do Museu de

Machado de Castro está a ser alvo, fizeram-se novas e importantes

descobertas, que serão oportunamente reveladas.

As escavações de Pedro Carvalho permitiram reconstituir, sobre

o criptopórtico, a basílica do forum, situada do lado norte (Fig. 21).

E os mais recentes trabalhos revelaram, do lado sul, uma série de

grossos alicerces que deixam suspeitar de regulares divisões contra-

postas à ala da basílica.

Subsistem ainda numerosos problemas que a continuação dos

actuais trabalhos e o atento estudo do que nos últimos anos se tem

escavado permitirão certamente esclarecer. Um deles diz respeito à

organização da fachada ocidental do edifício, que atingiria altura

superior a 16 ou 17m. Lamentamos não poder incluir aqui uma pro-

posta de reconstituição dessa fachada, que se organizaria em três pla-
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Fig. 20 – Vista interior do criptopórtico romano.



nos sobrepostos, possivelmente com grandes arcadas cegas (mas nas

quais se abririam as luzes de frestas ou janelas) no piso inferior. Desse

lado ocidental, uma fonte recolhia águas que brotariam no local.

Duvidoso é ainda o aspecto que teria a fachada oriental, onde se

abriria, central, a porta de entrada no recinto do forum. Daria ela

directamente para a rua? Haveria, desse lado, algum arranjo como

pórtico ou fonte monumental?

A praça do forum tinha, naturalmente, um pórtico envolvente.

Carecem também de estudo sistemático os numerosos fragmentos

de arquitraves e de capitéis que permitirão, quando atentamente

analisados, completar a imagem do forum eminiense.

O forum de Aeminium, baseado num projecto original (sobre-

tudo pela concepção do criptopórtico) e construído com grande

sabedoria técnica, deve atribuir-se a um arquitecto de muito

mérito. Terá sido ele Caius Sevius Lupus?
Numa inscrição rupestre gravada junto do farol romano da

Corunha, um Caius Sevius Lupus, architectus, Aeminiensis, fez uma

consagração ao deus Marte (CIL II 2559). Não é inteiramente

seguro que tenha sido ele o autor daquele farol, e muito menos que

tenha sido quem concebeu o forum de Aeminium. Mas não deixa de

haver alguma coincidência cronológica. Patrick Le Roux (1990)

considerou tratar-se de arquitecto militar que poderá ter servido em

legião ou corpo auxiliar de tropas antes de Nero. O nome de famí-

lia, Sevius, é raro na Lusitânia, onde apenas se conhece um outro

exemplo, de cidadão de Mérida que venerou o deus Endovélico no

santuário de S. Miguel da Mota (Alandroal) (IRCP, n.° 526).

O nome parece ser de origem itálica; mas se algum seu ascendente

foi imigrante, Caius Sevius Lupus terá nascido em Aeminium, eventual-

mente no seio de uma família com mais sangue indígena que itálico.

Um forum era sempre dotado de estátuas – e, naturalmente,

estas eram, antes de mais, as de imperadores e seus familiares. Num

forum da época de Cláudio, esperaríamos uma estátua deste impe-

rador, mas também de Augusto e, eventualmente, de Lívia, mulher

de Augusto. A terem existido (o que é mais do que provável), as

estátuas do primeiro imperador e de Cláudio terão desaparecido.

Ficaram-nos as de Lívia e de Agripina Maior – esta última, neta de

Augusto. Outras foram posteriormente reunidas à galeria imperial:

as de Vespasiano (aparentemente feita a partir de uma cabeça de

Nero, transformada) e de Trajano (SOUZA, 1990) (Figs. 22-24).
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Fig. 21 – Planta (provisória) do forum de Aeminium.
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FIG. 22 – Cabeça de Agripina. FIG. 23 – Cabeça de Lívia.



Um templo do culto imperial?

O forum de Aeminium obedeceu a um projecto que, pela posi-

ção da basílica e ausência de templo, nos parece perfeitamente nor-

mal para a época em que feito. Mas terá sido reformulado nos fins

do séc. I d. C., como o foi o forum de Conimbriga?

Em 73 d. C., o imperador Vespasiano estendeu a toda a His-

pânia o ius Latii, “direito latino”. Até então, a maioria das cidades

da Lusitânia (e da Península Ibérica em geral) entrava na cate-

goria político-jurídica de oppida stipendiaria, “cidades estipen-

diárias”.

Significava isso que os seus naturais não tinham as regalias dos

cidadãos romanos. Haveria, na maior parte das cidades lusitanas,

alguns imigrantes (ou descendentes de imigrantes) que tinham tais

direitos. A esmagadora maioria da população era, porém, consti-

tuída por indígenas. Falariam latim e teriam adquirido hábitos

romanos. Mas só alguns poucos, a título individual e por conces-

são dos imperadores, haviam recebido a cidadania romana. A con-

cessão do ius Latii por Vespasiano significou que, a partir de então,

todos os que exerciam, nas suas cidades, as funções administrativas

máximas passaram a aceder automaticamente à cidadania no

termo do seu mandato.

Sem entrarmos em demasiados pormenores, e numa explicação

sumária (que, todavia, não andará muito longe da verdade), dire-

mos que as cidades tinham uma assembleia a que hoje chamaríamos

municipal: a ordo decurionum. Era constituída pelos mais abastados.

Numa cidade como Aeminium, talvez não houvesse mais de uma

trintena de famílias cujos chefes teriam assento na assembleia. Den-
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FIG. 24 – Cabeça de Trajano.



tre eles eram escolhidos dois ou quatro magistrados que exerciam as

funções executivas e eram eleitos para mandatos anuais. A partir de

73 d. C., estes magistrados, os duúnviros (agora passaram a ser nor-

malmente dois) acediam à categoria de cidadãos pelo exercício do

cargo. Assim, com o passar dos anos foi-se lentamente acrescen-

tando, em cada cidade, o número de cidadãos.

Ao mesmo tempo, desenvolveu-se o culto imperial; e, para o

assegurar, construíram-se templos e passaram a eleger-se sacerdotes,

os flâmines, encarregados desse culto.

Estas transformações conduziram a reformulações dos fora e,

nalguns casos (como em Conimbriga), a reconstruções integrais.

Infelizmente, não temos provas de que em Aeminium se tenha

introduzido o culto imperial. Não o foi em algumas (ou talvez

mesmo em muitas) cidades da Lusitânia. Mas se não temos, em

Aeminium, provas da existência de tal culto, é provável que ele

tenha sido aqui estabelecido. Em tal caso, que transformações terá

sofrido o forum e onde é que terá sido erguido o templo do culto

imperial?

Já se sugeriu (CORREIA, 1946: 12, 40 e 56; OLEIRO e ALARCÃO,

1973; CARVALHO, 1998: 197) que o forum pode ter tido um tem-

plo do lado oriental – templo cujo eixo seria perpendicular ao eixo

maior do edifício. Tal templo poderia ter sido acrescento flaviano ao

forum original.

A hipótese parece dificilmente aceitável. Esse templo teria

ficado, sensivelmente, no sítio onde depois vieram a erguer-se as

sucessivas igrejas de S. João. A uma igreja que está documental-

mente atestada em 1083 sucedeu-se a que D. Sesnando mandou

edificar; e a esta mesma, a igreja românica construída na segunda

metade do séc. XII (e destruída no fim do séc. XVII para implan-

tar o templo que hoje integra o museu).

Ora o pódio de um templo romano era um maciço alto e muito

fortemente construído. É dificilmente aceitável que a igreja exis-

tente em 1083, a de D. Sesnando e mesmo a românica tenham des-

truído e feito desaparecer por inteiro tal pódio.

Por outro lado, como veremos mais adiante, uma das ruas

principais da cidade, o cardo maximus, passaria ao longo da

fachada oriental do forum e era desse lado que se abria a entrada

do monumento. A construção do hipotético templo teria obri-

gado não só a um desvio da rua como a uma reformulação da

entrada. Se estas transformações não nos parecem inteiramente

impossíveis, não podemos deixar de considerá-las como mais do

que duvidosas.

Vergílio Correia (1946: 56) registou o achado, em 1932, ime-

diatamente a oriente da igreja barroca de S. João de Almedina, de

“tijolos triangulares de coluna, troços assentes de duas colunas desse

material, pedaços de base e mais pormenores arquitectónicos de cal-

cário, e alguns pedaços de uma estátua de mármore que deve ter

sido intencionalmente britada”.

Referindo esses achados, bem como fragmentos de cornijas des-

cobertos em 1919 no subsolo da igreja barroca de S. João, Vergílio

Correia sugeriu a existência, aí, de um templo romano. Infelizmente,

o autor não deu qualquer indicação sobre o módulo das colunas de

tijolo. Se elas lhe tivessem parecido monumentais, não o teria dito –

até porque isso reforçaria a sua hipótese de um templo?

Ora, não sendo monumentais as colunas que Vergílio Correia

viu, não nos parece que possam atribuir-se a um templo nem a pór-
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tico que envolvesse a área sagrada. Não seriam de um templo – pois

este teria colunas de mármore ou, pelo menos, de calcário. Um pór-

tico envolvente poderia ter colunas de tijolo rebocadas, mas seriam

monumentais.

É certo que a nossa suposição de não serem monumentais 

as colunas assenta apenas no silêncio de Vergílio Correia sobre 

as suas dimensões. Mas é possível que os restos observados 

em 1932 correspondam a qualquer edifício não religioso situado

a oriente do cardo maximus da cidade. Um macellum ou mer-

cado ficaria bem neste local; umas termas estariam em cota 

que permitiria o seu abastecimento a partir do aqueduto; uma

domus não é hipótese que se deva rejeitar. Em qualquer destes 

edifícios poderia haver colunas não monumentais e obras de

escultura.

Se, em Aeminium, no tempo dos Flávios – ou, logo a seguir, no

de Trajano – se ergueu um templo do culto imperial, onde poderia

ter ficado?

A plataforma da Sé Nova seria espaço adequado; mas nenhuns

vestígios arqueológicos ou referências documentais deixam suspei-

tar da existência, aí, de templo romano.

Passando o cardo maximus da cidade a oriente do forum, e

havendo, mais a oriente, muito possivelmente, outra rua paralela, o

templo do culto imperial, com seu pórtico, poderia ficar nessa

ínsula que corresponde ao largo do Aljube, à igreja de S. João e ao

arco do Bispo na planta de 1873-1874 (Fig. 25), em suma, no local

onde Vergílio Correia viu aqueles vestígios dos quais acabámos de

falar duvidando da sua monumentalidade. Mas devemos considerar

uma outra hipótese.

Talvez o templo do culto imperial esteja conservado na capela-

-mor da igreja românica de S. Salvador. Os cunhais exteriores da

cabeceira do templo apresentam pedras almofadas que não se 

usavam na segunda metade do séc. XII, pelo menos em Coimbra

(Fig. 26). O eixo da capela-mor é oblíquo relativamente ao da nave

(Fig. 27). A configuração rectangular da abside não é a que vemos

na Sé Velha ou a que existia em S. Cristóvão (embora tenha sido

rectangular também a capela-mor da igreja de S. Pedro). Tudo isto

deixa pensar na pré-existência de algo que terá sido aproveitado
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FIG. 25 – Área do Paço Episcopal na planta de  1873-1874, com representação
das plantas do forum e do hipotético templo.



FIG. 26 – Traseiras da capela-mor de S. Salvador.



como abside da igreja românica. Poderá ter sido o templo que,

existindo já em 1064 (LP., n.° 73), deve ter sido construído no

tempo da segunda ocupação muçulmana de Coimbra (987-1064).

Mas os cunhais assentam sobre um maciço, hoje recoberto de arga-

massa e caiado, que pode corresponder ao pódio de um templo

romano, e a disposição dos silhares, numa sucessão de pedras qua-

dradas alternando com outras rectangulares, é comum em obra

romana. A capela-mor da igreja de S. Salvador não conservará o

templo do culto imperial, integrado sucessivamente em dois tem-

plos cristãos? Se é certo que a sua disposição relativamente ao

forum não seria das mais harmoniosas, também é verdade que a sua

posição pode ter sido condicionada pela topografia e pelo que já se

achava construído na área em que o templo terá sido edificado nos

finais do séc. I d. C..

Talvez algum dia escavações no interior da igreja de S. Salvador

possam confirmar a hipótese que apresentamos do templo em seu

recinto (Fig. 27) – ou contrariá-la.

Outros monumentos da cidade

Como capital de civitas, Aeminium deve ter tido teatro e poderá

ter tido também anfiteatro. Vasco Mantas (1992: 508) propôs a

localização do teatro na área da rua das Flores, beco da Anarda e rua

de João Jacinto (Fig. 29). Através da fotografia aérea, identificou

uma grande estrutura semicircular, cujo diâmetro (cerca de 60m)
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Fig. 27 – Reconstituição hipotética do templo romano com seu recinto.



FIG. 28 – Reconstituição hipotética do anfiteatro romano.



sugere a cavea de um teatro – tanto mais que se orienta perpendi-

cularmente ao limite oriental do criptopórtico. Se a sua proposta

merece consideração, não deixaremos de observar que os eixos das

casas entre a rua da Matemática e a couraça dos Apóstolos sugerem,

em posição próxima, um anfiteatro.

Vários dos alinhamentos dessas casas convergem, não para um

centro único, mas para pontos múltiplos – o que nos permite

reconstituir uma hipotética elipse que seria a de um anfiteatro. 

O nosso suposto monumento (Figs. 28 e 34) seria de reduzidas

dimensões, mas não menor que os anfiteatros de cidades como

Thuburbo Maius, Ullisippira ou Thaenae, na África romana (GOL-

VIN, 1988) (Fig. 30). Por outro lado, a gravura de Hoefnagel repre-

senta, neste ponto, uma estranha cintura muralhada (Fig. 91). No

capítulo que dedicaremos à(s) muralha(s) e ao(s) castelo(s) de

Coimbra voltaremos a falar deste recinto. Será que, neste ponto da

cidade romana, houve teatro ou anfiteatro que, na Idade Média, foi

aproveitado para alojamento de tropas? Os exemplos de configura-

ção radial dos eixos de casas construídas sobre teatros ou anfiteatros

romanos (RAMALLO ASENSIO, 2000) sustentam a hipótese mas, evi-

dentemente, não a confirmam.

A hipotética posição do teatro e do anfiteatro de Aeminium, um

a par com outro, tem paralelo em outras cidades romanas, designa-

damente em Arles e Autun (Figs. 31 e 32). Curiosamente, nestes

dois casos, não é rigoroso o alinhamento dos eixos dos edifícios com

o traçado, confirmado ou presumido, dos arruamentos.

As cotas actuais tornam a hipótese de um anfiteatro neste lugar,

porém, problemática. Por um lado, o anfiteatro ficaria demasiada-

mente perto de uma encosta muito declivosa. Por outro, corres-
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FIG. 29 – O urbanismo de Aeminium, segundo Vasco Mantas.

AA’ Cardo maximus BB’ Decumanus maximus C Forum D Teatro 1. Rua das
Flores 2. Rua da Matemática 3. Rua do Loureiro 4. Criptopórtico 5. Igreja de
S. Salvador 6. Sé Velha 7. Rua Fernandes Tomás 8. Porta de Almedina 9. Rua
dos Gatos 10. Igreja de S. Bartolomeu 11. Praça Velha 12. Igreja de S. Tiago
13. Rua Velha 14. Mosteiro de Santa Cruz 15. Porta Maurisca (?) 16. Rua
Direita 17. Igreja de Santa Justa (demolida) 18. Porta de Belcouce (demolida)
19. Porta da Traição (demolida)



pondendo a arena ao interior do quarteirão actual, esperaríamos aí

uma cota bastante inferior aos 90,8m que se registam na planta da

cidade. Teríamos de admitir um grande entulhamento da zona da

arena para viabilizar a hipótese. Mas sendo a cávea, possivelmente,

assente em enchimento de terra, uma hipotética terraplanagem

teria acumulado sobre a arena muitos metros de terra. Recordare-

mos que, em Bobadela, se escavaram 5m de terra sobre a arena.

A ocidente do forum, a rua das Covas poderia concentrar alguns

edifícios públicos, aliás sugeridos pela dimensão dos esgotos roma-

nos recentemente aí descobertos, de proporções mais adequadas a

área monumental que a modestas habitações. A curvatura do troço

inferior da rua do Cabido também se adapta ao que poderia ser a

cavea de um teatro. Se é certo que, em tal caso, os espectadores fica-

riam voltados a sul, olhando o sol (o que não seria a disposição mais

conveniente), não faltam casos de semelhante orientação.

Numa intervenção recentemente feita por Jorge Pinho no n.° 74

da rua de Fernandes Tomás foi descoberto um troço de muro com

aparência de romano. Os bons silhares sugeriam edifício monu-

mental, mais do que modesto prédio de habitação. Infelizmente, a

exiguidade da área escavada não permitiu o seguimento do muro.

Ficamos na dúvida sobre a sua cronologia (seria efectivamente

romano o muro descoberto?) e sobre a natureza do edifício (monu-

mental?). Lamentável é também que se tenha perdido uma inscri-

ção romana achada em prédio da mesma rua no séc. XIX. Refere-

-se-lhe A. Filipe Simões (1888: 19), dando conta do extravio da
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FIG. 30 – Planta comparada do suposto anfiteatro de Aeminium e dos de Ullissi-
pira e Thaenae.



lápide e da cópia que o então prior de S. Cristóvão havia feito. 

A inscrição seria funerária, monumental ou votiva? Se acaso fosse

monumental ou votiva, teríamos aqui edifício público romano? Ou

andaria a inscrição muito desviada do seu primitivo assento?

Segundo A. Filipe Simões, a lápide teria sido achada em prédio que

havia pertencido ao médico Francisco António de Melo. Tratar-

-se-á do mesmo em que Jorge Pinho realizou escavações?

Vergílio Correia (1946: 12) sugeriu a existência de um circo na

Praça Velha; mas as dimensões da praça são exíguas para semelhante

edifício (ALARCÃO, 1979: 30) – e não era forçoso que houvesse

circo em todas as cidades que eram capitais de civitates.

O aqueduto

O aqueduto romano a que Sá de Miranda se refere, e que no seu

tempo estaria já mal sano, isto é, em mau estado, há-de ser o que 

D. Sebastião restaurou em 1570 (CAMPOS, 1883; FIGUEIREDO,

1884: 19) (Fig. 6).

Parece ter havido, no tempo do infante D. Pedro, sendo Lopo

Vasques alcaide-mor de Coimbra, um projecto de recuperação do

aqueduto, com uma fonte junto do castelo e outra nas imediações

da Sé (CRUZ, 1968: 101-103 e 121-123). Mas a obra não terá sido

realizada devido à oposição dos crúzios.

Para além dos Arcos do Jardim, a obra de D. Sebastião observa-se

no interior da cerca da Cadeia Penitenciária, onde se perde. Mas é

fácil imaginar que a nascente se situava entre a rua de Pedro Monteiro

e a avenida de D. Afonso Henriques. Poderiam ser captadas águas

também na fonte da Rainha (onde hoje fica o Instituto Maternal).

A lápide que o rei Desejado fez colocar no aqueduto restaurado diz

que “mandou reedificar este aqueduto mais nobremente do que fora

feito havia muitos anos, como consta pelo rasto que em todo ele se

achou coberto de árvores e pelos furos do penedo atrás e do monte da

cidade que se acharam feitos” (CORREIA e GONÇALVES, 1947: 187).

Os “furos” designam os troços subterrâneos do aqueduto romano.

Os “furos do penedo atrás” referem-se ao troço do aqueduto no seu

percurso mais a montante. Dada a topografia, o aqueduto romano teria

um curso subterrâneo sensivelmente até ao actual recinto da Cadeia

Penitenciária. Depois, assentava sobre arcos até chegar ao ponto onde,

na Idade Média, se veio a erguer o castelo. Aí, voltaria a ser subterrâ-

neo. Os “furos do monte da cidade” designam os troços subterrâneos

“que se acharam feitos” na área urbana. Talvez a estes se refira D. Sebas-

tião quando, dirigindo-se ao desembargador Heitor Borges Barreto,

escreve: E paresemdovos que ha dita agoa podera ir comodamente polos
canos amtigos que ora novamente se descobriraõ, praticaloeys com o bispo e
com o reitor da oneversydade (CAMPOS, 1883: 332).

No alto da parte hoje conservada do aqueduto, do lado do

antigo castelo, observa-se a cota de 99, 27m.

No fim do aqueduto, à entrada da cidade, existiria, na época

romana, um castellum aquae, isto é, uma destas estruturas de que se

conhecem tantos exemplos romanos e que permitiam a decantação

das impurezas e a distribuição regulada da água pelos vários secto-

res de uma cidade. Em 1579 (nove anos depois do restauro do

aqueduto por D. Sebastião), o cardeal D. Henrique mandou que se

fizesse um “anel” para repartição das águas e sugeriu, como locali-

zação possível, a “arca que está fora da porta do castelo” (TEIXEIRA,

1899: 270-272, doc. XXVIII). A “arca” era um reservatório.
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Do suposto castellum aquae romano, um cano poderia dirigir-se

no sentido do que posteriormente viria a ser a alcáçova. Este ramo

abasteceria também as encostas meridional, ocidental e oriental do

lombo. Outro ramo iria pela desaparecida rua do Rêgo d’Água. 

O nome, se pode explicar-se pela concentração das águas das chu-

vas nesse valeiro, também poderá ter origem no aqueduto. Talvez,

neste caso, a rua devesse ter sido chamada “do Cano”, pois este era

o nome popular de aqueduto. Mas não é impossível que o nome

aluda à monumental conduta de água.

Qualquer que seja ou tenha sido a origem do nome desta rua da

Alta de Coimbra, o aqueduto passaria por aí. A parte da cidade

romana a oriente da actual rua dos Estudos ficaria privada de água,

mas pode considerar-se a hipótese de fontanário público no sítio do

antigo largo da Feira. Um cano poderia atingir a área da rua da

Matemática. Mas o aqueduto havia de dirigir-se também no sen-

tido da rua das Covas. O grande declive terá levado os Romanos a

instalarem-no de novo sobre arcos a partir de certo ponto, para evi-

tar um excessivo pendente no qual as águas se atropelariam com

graves inconvenientes. Sempre os Romanos traçaram seus aquedu-

tos com suaves inclinações.

Na ausência de vestígios arqueológicos dos encanamentos no

interior da área urbana de Aeminium, parece-nos exercício inútil

tentar estabelecer uma hipotética rede de percursos. Precisaríamos

de ter ao menos alguns pontos seguros, designadamente a posição

de termas ou fontes públicas. Destas, nada sabemos – ainda que se

nos afigure teoricamente possível a existência de umas termas na rua
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FIGS. 31 e 32 – Teatros e anfiteatros de Autun (31) e de Arles (32).



das Covas. A fonte recentemente descoberta encostada ao criptopór-

tico seria abastecida por veio de água nascente no mesmo local.

Se apenas com alguns pontos de apoio poderíamos traçar a rede

de abastecimento público de água, teríamos de raciocinar ainda em

termos de cotas. Estas teriam de ser equacionadas com a extensão

dos percursos de modo a garantir um declive suficiente mas não

excessivo dos canos, alguns dos quais poderiam ser de chumbo ou

barro. Parece-nos que quase toda a área urbana poderia ser servida

por ramos do aqueduto ou canos que dele partissem, com excepção

do ponto alto onde no séc. XVI se construiu o Colégio das Artes.

Devemos também pensar que os Romanos conheciam sistemas

elevatórios de água e podiam tê-los usado em Aeminium para abas-

tecerem zonas que, pela sua altimetria, não ficassem suficiente-

mente abaixo do nível do castellum aquae situado no ponto onde o

imaginamos.

Os arruamentos da cidade de Aeminium

O traçado dos arruamentos de Aeminium é um dos maiores pro-

blemas com que se debate quem pretende imaginar a cidade

romana.

Não cremos que, em Aeminium, tenha havido um traçado

hipodâmico, isto é, ruas ortogonais definindo quarteirões (insulae)
tão regulares quanto as casas de um tabuleiro de xadrez. É certo que

esse era o modelo teórico ou ideal da cidade para os Romanos. Mas

não é menos certo que muitas cidades romanas (ou até a maioria)

não obedeciam ao modelo e, mais ou menos, se desviavam dele.

Numa cidade plana, o modelo era praticável; numa cidade de

encostas e declives tão acentuados como os de Aeminium, inexe-

quível. Por outro lado, podiam traçar-se arruamentos ortogonais

numa cidade construída ex novo; mas num oppidum indígena que

se decidia urbanizar, e no qual se pretendia introduzir a monumen-

talidade dos edifícios públicos, era inviável, por razões económicas

e sociais, fazer tábua rasa do existente: podiam expropriar-se e

demolir-se certas áreas, mas era necessário respeitar e poupar outras.

Por razões topográficas, e porque a renovação urbanística do

oppidum indígena não pode ter ignorado o existente, consideramos

inviável uma planta hipodâmica em Aeminium. Devemos ter pre-

sente que uma planta desse tipo, dada a topografia do morro, só

seria praticável com enormes cortes na rocha e desmontes. Sem isso,

muitas ruas teriam excessivas e impraticáveis inclinações. Sem

dúvida que alguns cortes foram feitos: observam-se, por exemplo,

no interior do criptopórtico – e sem cortes não teria sido possível a

ocupação da encosta entre a Universidade e a rua de Fernandes

Tomás. Mas os cortes romanos devem ter-se restringido ao mínimo

necessário.

Por outro lado, em qualquer cidade, os arruamentos, por serem

espaços públicos, persistem ao longo dos séculos, embora sofrendo

desvios que podem tornar sinuosa uma rua inicialmente rectilínea.

Só um poder político forte ou uma instituição religiosa com largos

recursos financeiros (e, neste caso, também apoiada pelo poder

político) pode alterar radicalmente os arruamentos de uma cidade

– como sucedeu, em Coimbra, na sequência da instalação da Uni-

versidade em 1537 e dos Jesuítas a partir de 1541 ou no tempo de

Salazar (neste caso, com as obras da Cidade Universitária). Se a
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Coimbra romana tivesse sido traçada com arruamentos ortogonais,

nada teria sobrevivido desse plano urbanístico.

O exemplo de outras cidades romanas (e logo, como mais pró-

ximo, temos o de Conimbriga) mostra quão frequentes são tra-

çados de ruas rectilíneas mas não ortogonais, definindo insulae
trapezoidais. Tendo presentes esses exemplos, apresentaremos

algumas hipóteses quanto aos principais arruamentos romanos 

de Aeminium.

O forum ficava, necessariamente, isolado numa ínsula, isto é,

seria contornado por ruas nos seus quatro lados. A rua das Covas

(ou de Borges Carneiro) corresponde a um arruamento romano. 

A rua das Condeixeiras, porém, representará a deslocação, para oci-

dente, da rua romana que, acompanhando a fachada ocidental do

forum, iria ligar à rua do Cabido (Fig. 25) – esta mesma, pelo

menos no seu curso superior, também provavelmente romana. 

A deslocação da rua poderá ter sido obra de bispo que, pretendendo

ter horta ou jardim junto do paço (hoje, Museu Nacional de

Machado de Castro), terá anexado a rua de origem romana e terre-

nos do lado poente dela. Sendo inconveniente tapar a ligação da rua

do Cabido à das Covas, o arruamento romano terá sido deslocado

para ocidente, dando origem à rua das Condeixeiras. Movêmo-nos,

claro, no domínio das hipóteses.

O decumanus maximus da cidade romana (rua principal de sen-

tido este-oeste) começaria no ponto onde na Idade Média se ergueu

o castelo. Acompanhando o aqueduto, dirigir-se-ia ao canto sudeste

do forum (onde encontraria o cardo maximus ou rua principal de

sentido norte-sul). Contornaria o forum seguindo pela rua das

Covas até ao patamar da Sé e desceria daqui pela rua de Quebra-

-Costas.

Contra a nossa identificação do decumanus maximus pode alegar-

se que corresponde a uma linha demasiadamente quebrada. Mas, por

um lado, não se entrevê linha recta que, de oriente a ocidente,

pudesse ter percorrido a cidade romana: a topografia do morro não

o permitia. Por outro, no alinhamento que definimos estão localiza-

dos diversos troços de uma cloaca principal que, na documentação

citadina, é chamada sota: no lado sul do forum, em dois pontos da

rua das Covas (a ocidente da rua das Condeixeiras e no prédio que

tem os n.os 9 e 11 da rua das Covas), na rua de Quebra-Costas (LK.,

II: 285, com referência ao ano de 1298) e nas traseiras do prédio com

os n.os 24, 26 e 28 do Arco da Almedina. O Livro do Almoxarifado
de 1395 fala da rua que se começa na sota acima da Porta d’Almidina
como se vai derecto ao adro da See. Era a rua de Quebra Costas.

A sota e servemtia de augoas que vẽ da almedina pera o rio surge

mencionada no tombo das propriedades da Câmara de 1532

(Tombo Antigo: 62) num troço entre a muralha e a barbacã (ou

mesmo já fora da barbacã?).

Em 1754, realizou-se uma vistoria à casa de Alexandre Ribeiro

Vieira, na rua das Fangas, para verificar se aquele morador podia ser

autorizado a fazer, como pretendia, um “aqueduto para despejo”

desembocando “dentro da sota que está no fundo da rua de Que-

bra-Costas” (Vistorias da Câmara de Coimbra: 301).

Quem subia a rua das Covas não teria visão perfeitamente

frontal, mas ligeiramente oblíqua, da fachada ocidental do forum.

Podemos mesmo perguntar-nos que raio de visão teria. Há pou-
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cos anos, a visão da fachada poente do museu era estreita. A

demolição recente de prédios encostados ao edifício alargou-

-a para a esquerda (de quem sobe). Talvez, na época romana, a

fonte que recentemente se descobriu encostada ao criptopórtico

ficasse centrada num largo, que posteriormente terá desaparecido

quando, ao cimo da rua das Covas, se ergueram casas de um lado

e do outro.

No gaveto formado pela rua das Covas e rua das Condeixeiras

foram descobertos muros de diversas épocas que a exiguidade da

área escavada não permite identificar de modo inequívoco. 

É possível que determinadas estruturas sejam bases de pilares ou

plintos de colunas. A ser assim, esta rua principal da cidade

romana, pelo menos no troço mais perto do forum, seria porticada.

Ou tais bases correspondem a pórtico de qualquer edifício monu-

mental aí existente? A distância de tais bases à cloaca, admitindo

que esta passava a meio da rua, dá-nos a largura do decumanus
maximus neste ponto: 7m.

Vasco Mantas (1992: 509), considerando difícil a identificação

do traçado do decumanus maximus da cidade romana, sugere a sua

passagem pelo largo da Feira (presumimos que o autor pensaria

também nas desaparecidas ruas dos Penedos e das Colchas), pela

fachada meridional do forum (entre o Museu e o edifício actual da

Faculdade de Letras), pela rua do Norte até à rua da Ilha e, daqui,

até à porta de Belcouce. Julgando viável esta via até à rua da Ilha,

afigura-se-nos mais que duvidoso um percurso desta à porta de

Belcouce. Nem a topografia permitia um traçado recto (nem

mesmo admitindo uma linha oblíqua relativamente ao anterior

troço que seguiria por detrás do claustro da Sé), nem há, no cadas-

tro urbano actual, qualquer cicatriz de um percurso eventualmente

obliterado.

O traçado de uma via que passaria a sul do claustro da Sé,

ligando a actual rua do Norte à da Ilha, pode suscitar dúvidas,

tendo em atenção as cotas actuais da plataforma em que assenta a

fachada norte do Paço das Escolas e da do claustro da Sé. Mas o

caminho ainda existia no séc. XVIII. Chamava-se rua ou beco do

Miranda (LOUREIRO, 1964, I: 409 e 196; II: 5-6; VASCONCELOS,

1930: 111-112) e só desapareceu no tempo da reforma pombalina

da Universidade, quando a Imprensa universitária se instalou no

claustro da Sé e o Reitor-Reformador D. Francisco de Lemos

ergueu o formidável paredão que ainda hoje se vê e sustenta os ter-

raços da actual Faculdade de Farmácia. A rua ainda se traça numa

planta pombalina (Fig. 101).

A encosta entre a fachada norte da alcáçova medieval (hoje, Paço

das Escolas) e o claustro da Sé não teria inclinação regular. Ima-

ginamos a alcáçova construída no topo aplanado de um morro cuja

vertente setentrional seria uma escarpa (tal como, aliás, a vertente

ocidental, sobre a rua da Ilha).

Um desenho pombalino tem, nesta área, a indicação sota (Fig.

33). Dado o sentido que tinha a palavra (sota era, como vimos, uma

grande conduta subterrânea de águas pluviais ou sujas), é possível

que por aqui passasse uma cloaca romana.

A sota corresponde talvez ao “corredor subterrâneo abobadado”

que António de Vasconcelos (1930: 125) diz ter sido descoberto

“quando há anos se procedia a obras nos quintais a norte da Uni-

versidade”. Infelizmente, o autor não registou a orientação desse

“corredor”. Podemos admitir que, tendo o sentido sul-norte, viria
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da alcáçova desaguar na sota da rua do Miranda. Mas parece-nos

fantasia o que António de Vasconcelos escreveu:

“Abriu-se uma passagem subterrânea oculta, comunicando a Sé

com a alcáçova, a qual possivelmente se acharia (quem sabe?) em

comunicação também com o castelo; desta forma, sendo necessário,

podiam introduzir-se clandestinamente na cidadela sagrada homens de

armas, que em momentos críticos auxiliassem os clérigos na defesa da

casa do Senhor”.

Tão fantasiosa nos parece esta interpretação quanto a da ligação

de conventos ou colégios uns com outros através de passagens sub-

terrâneas – às quais encontramos alusões (sempre vagas) na biblio-

grafia coimbrã. Fantasiosa é também a passagem subterrânea, para

uso dos cónegos, entre o mosteiro crúzio e o actual Parque (ou

Quinta) de Santa Cruz. Estas passagens serão (ou seriam) esgotos

ou condutas de águas – que, da época romana ao séc. XVI ou XVII,

se construíam de grandes dimensões e abobadadas.

Se a sota da planta pombalina corria de oriente para ocidente (o

que, sendo possível, não está todavia provado), alinhar-se-ia por

uma rua que teria origem romana e se teria mantido até ao séc.

XVIII, embora diminuída da sua importância e eventualmente algo

desviada do seu primitivo traçado por virtude da construção do

claustro da Sé.

A fachada oriental do forum abrir-se-ia num outro arruamento

principal da cidade romana, de orientação norte-sul: o cardo maxi-
mus (Fig. 34). Mas o traçado deste também nos suscita dúvidas.

Tem-se considerado que a couraça dos Apóstolos (no troço que

acompanha a fachada ocidental do antigo Colégio de Jesus) e as

ruas de S. João e de S. Pedro conservaram, mais ou menos, o tra-

çado do cardo maximus (ALARCÃO, 1979: 39-40; MANTAS, 1992:

509; ROSSA, 2001: 118). Talvez aquelas ruas, porém, tenham resul-

tado de traçados medievais e do séc. XVI.

Se alinharmos o cardo maximus pela fachada oriental do cripto-

pórtico, verificaremos que essa hipotética linha coincide com as

fachadas das igrejas de S. Salvador e de S. Pedro e, finalmente, com a

porta de Genicoca (neste caso, com pequeno desvio). Assinalamos

que as plantas de Coimbra de 1873-1874 e de 1934 representam a

igreja barroca de S. Pedro. É possível que a igreja românica fosse mais

curta e tivesse a dimensão das de S. Salvador, S. Cristóvão e Santiago.

Temos, assim, um hipotético cardo maximus. Pode objectar-se

que, normalmente, esta rua principal (como, aliás, também o decu-
manus maximus) se prolongava para fora da área urbana em vias que

mantinham o mesmo alinhamento. Isso não seria possível em

Aeminium, dado que, a norte e a sul, o nosso suposto cardo condu-

zia a pontos da encosta que, pelo seu excessivo declive, não permi-

tiam a extensão do alinhamento. A mesma objecção pode fazer-se,

porém, se fizermos coincidir o cardo maximus com o eixo da cou-

raça dos Apóstolos e das ruas de S. João e de S. Pedro. Por outro

lado, o exemplo de Lugdunum (Lyon, França), importante cidade

que era capital das Gálias e tem posição topográfica algo similar à

de Aeminium, prova que um cardo maximus ou um decumanus
maximus conduzia por vezes a um local da cidade por onde era

impossível continuar as vias, em área fora do perímetro urbano, no

mesmo enfiamento.
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O desvio do cardo maximus pode ter ocorrido quando se ergueu

a igreja de S. João. A românica encostou-se ao antigo forum, per-

pendicularmente a ele; mas essa seria já a posição da igreja mandada

edificar por D. Sesnando e talvez da que a precedeu e da qual temos

notícia em 1083. O eixo principal da cidade no sentido norte-sul

terá sido então desviado para outra rua que pode ter existido mais

ou menos paralela ao cardo maximus, a oriente dele. Mas, fazendo

um cotovelo, esse novo eixo principal pode ter vindo ligar-se, na

Idade Média e no canto sudeste do museu, ao antigo cardo maxi-
mus que terá mantido o seu alinhamento até à porta de Genicoca

ou da Traição.

As ruas de S. João e de S. Pedro são certamente muito antigas.

Em 1262, D. Afonso III concedeu ao sobrejuiz Pedro Martins de

Casével casas na via publica que vadit de ecclesia sancti Petri pro ad
ecclesiam sancti Johannis, “que vai da igreja de S. Pedro até á igreja

de S. João” (VENTURA e OLIVEIRA, 2006, doc. 279). Mas talvez a

rua não estivesse, pelo menos no séc. XVI, muito alinhada.

Em 6 de Agosto de 1539, em carta dirigida por D. João III ao

reitor da Universidade, mandava o rei que as casas desta rua primeira
da parte do levante des a ijgreja de Sam Pedro atee o terreiro do bispo
sayam por diante quamto for neçessario para ficarẽ a cordel. E quãto
ao terreiro do bispo ey por bem que fique asy em terreiro como estaa
derribandose somente as duas casas que dizes ou parte delas para que
fiquem iguaes com a torre dos sinos de Sam Joham. E quãto aa qua-
dratura das escolas nã se emnovara cousa algũa do que estaa asemtado
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Fig. 33 – Planta pombalina da área entre a Universidade e a Sé.



FIG. 34 – Perfil hipotético da cidade romana 1. Muralha; 2. Domus; 3. Forum; 4. Templo do culto imperial; 5. Anfiteatro.



no debuxo porque me pareçe muy bem ficar diamte da porta principall
das ditas escollas o terreiro… (BRANDÃO, 1937: 164-165; doc.

XCIII).

É pena que se tenha perdido o debuxo a que na carta se alude.

Por outro lado, não sabemos ao certo onde ficava a torre sineira da

igreja de S. João. As torres sineiras das igrejas românicas de Coim-

bra não ficavam encostadas aos templos. Nem sabemos se o terreiro

do bispo corresponde ao adro que hoje dá acesso ao museu. Final-

mente, ignoramos se o mandado do rei se cumpriu. A carta mostra

que Diogo de Castilho e Vasco Ribeiro tinham outras ideias e o

arquitecto poderá eventualmente ter convencido D. João III. Em

24 de Setembro de 1537, o projecto do rei era começar a obra das
escolas geraes nessa çidade jumto da igreja de Sã Pedro, isto é, no local

onde tinha ficado instalada a Universidade de D. Dinis (BRANDÃO,

1937, doc. XXVI). Manteria o projecto em 6 de Agosto de 1539?

Seja como for, devemos considerar a possibilidade de as ruas de

S. João e de S. Pedro, com os alinhamentos que se mostram nas

plantas de Coimbra de 1873-1874 e 1934, terem sido traçadas no

séc. XVI.

Mais ou menos rectilíneo, mas oblíquo relativamente ao decu-
manus maximus, pode ter existido um arruamento que iria da rua

da Ilha à rua dos Coutinhos. Partiria do ponto onde depois se

ergueu a torre dos sinos da Sé. Mais abaixo, em frente da catedral,

descobriram-se, em escavações realizadas em 1933, restos de uma

casa romana cujo alinhamento é compatível com o traçado desta via

que sugerimos.

O pouco que foi visto deste edifício (Figs. 49 e 51) (CORREIA,

1946: 112-113; VASCONCELOS, 1935a: 219-231) não permite

grandes deduções – e nem sequer sabemos se o que foi descoberto

corresponderia à cave, pavimentada de tijoleiras, de uma habitação

cujo piso principal se encontraria 2,5 a 3m mais acima. Vergílio

Correia reconheceu um nicho na parede do lado sudoeste, e este

pequeno pormenor (juntamente com o pavimento de tijoleiras)

adequar-se-ia a cave: o nicho serviria para colocar alguma fonte de

iluminação numa quadra sem luz natural. Uma sepultura medieval

rompeu um pavimento de opus signinum que poderia ter feito parte

da mesma habitação. Nos entulhos recolheram-se tijolos de colunas

e outros decorativos, de revestimento, o que nos deixa pensar numa

residência não modesta, mas já de certo nível.

A suposta via romana continuar-se-ia no alinhamento da rua

dos Coutinhos e seguiria até ao ponto onde, no séc. XII, os cóne-

gos de Santa Cruz abriram, com autorização régia, a porta Nova. 

O troço entre a Sé e esta porta da muralha surge em documentos

anteriores à edificação do colégio de Santo Agostinho (ou da

Sapiência) como “rua que vai do adro da Sé para a porta Nova”

(LOUREIRO, 1964, I: 271). O prior de Santa Cruz, frei Brás de

Braga (1527-1544), terá melhorado esta rua, pois dele se diz,

numa crónica manuscrita do mosteiro: Fez à torre dos sinos velha
que estava ao Collegio a rua que vai per a See e deu terra para ella
(DIAS, 1982: 41). Talvez o prior não tenha feito rua nova, mas cor-

rigido rua antiga. O colégio será o de Santo Agostinho, construído

entre 1593 e 1604 (VASCONCELOS, 1987: 259). Este colégio terá

interrompido o troço final desta longa rua que ia até à Sé e terá

obrigado ao seu desvio para a que hoje tem nome de rua do Colé-

gio Novo.
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A rua Larga, que na planta de 1873-1874 se chama do Infante 

D. Augusto e ia da Porta Férrea ao largo do Castelo, pode corres-

ponder (com alguma diferença?) a um arruamento muito antigo,

eventualmente romano. Não se nos afigura improvável que, sendo

romano, este alinhamento constituísse um eixo ao longo do qual se

terão construído algumas das domus das principais famílias da cidade.

As inscrições funerárias de Aeminium que se conservaram são pou-

cas (RODRIGUES, 1959-1960; LE ROUX e FABRE, 1971) mas permi-

tem-nos identificar algumas das famílias mais notáveis da cidade:

Allia, Aurelia, Iulia, Iunia e Vagellia. Um Allius que morreu e foi sepul-

tado em Mérida levou, no seu epitáfio, a indicação de Aeminiensis
(CIL II, 500). Também em Óstia (Itália) morreu um Cassius, Aemi-
niensis (CIL XIV, 4822) – o que nos permite acrescentar esta outra

família, a dos Cássios, ao elenco das da cidade, ainda que em Coim-

bra se não tenha recolhido nenhum epitáfio de qualquer Cássio.

Na área da civitas, as famílias Antistia, Cadia e Fabia teriam 

villae em Tentúgal, Montemor-o-Velho e Murtede.

Destas famílias terão saído alguns dos magistrados que terão

governado Aeminium; mas em nenhuma das inscrições funerárias se

recorda cargo que alguém tenha exercido.

Voltando às domus que ficariam ao longo do que poderá ter sido

uma das ruas principais de Aeminium, só conhecemos vestígios 

de uma delas, escavados no Pátio da Universidade (CATARINO e

FILIPE, 2003; CATARINO, 2005: 204-205; FILIPE, 2006: 345-350).

Esta casa, com pavimentos de mosaico dos quais, infelizmente, ape-

nas se conservou um pequeno trecho, tinha termas privativas. Tal-

vez edificada nos meados do séc. I d. C. – o que a faria contempo-

rânea do forum – terá sido reformulada nos fins do mesmo século

ou nos inícios do II. Seria uma grande e rica vivenda, se outros ves-

tígios, descobertos do lado ocidental da capela universitária de 

S. Miguel (PINTO, 1993), ainda lhe correspondem ou nela se inte-

gram. Teria desse lado, e assente sobre criptopórtico, um magnífico

belvedere. Não podemos subscrever a hipótese de se tratar de um

praetorium ou residência de governador militar (ROSSA, 2001: 54 e

72-73) – pela simples razão de não ser viável a existência de gover-

nador militar na Aeminium do séc. I d. C.. Nessa data, a Lusitânia

era província inermis, isto é, sem tropas – exceptuados alguns des-

tacamentos que poderiam achar-se em áreas de interesse mineiro

ou, temporariamente, aqui ou acolá, coordenando obras públicas

como a abertura de vias.

Os vestígios que se encontraram na domus do Pátio da Univer-

sidade e se podem atribuir ao período do séc. V ao séc. VII não per-

mitem determinar até que ponto a antiga residência se encontrava

então transformada; mas o que havia sido casa de uma só família, e

rica, estaria agora dividido e ocupado por várias, modestas – com

paredes destruídas e outras acrescentadas, de má qualidade, e pavi-

mentos sobrepostos aos antigos.

Paralela à suposta (ou suspeitada) via romana que coincidiria

com a rua Larga, poderia haver outra, a sul. Mas não estamos segu-

ros da origem romana do arruamento que foi identificado nas esca-

vações do Pátio da Universidade, correndo a sul da alcáçova muçul-

mana (CATARINO e FILIPE, 2003: 53; CATARINO, 2005: 205).

Definidos alguns dos arruamentos principais de Aeminium 
(Fig. 35), poderíamos entreter-nos deduzindo outros prováveis –

tendo, porém, sempre presente que a planta da cidade não seria

hipodâmica, ainda que houvesse vias rectilíneas quando as condi-
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Fig. 35 – Arruamentos da cidade de Aeminium
1. Forum 2. Anfiteatro 3. Teatro 4. Aqueduto 5. Templo de culto imperial 6. Alcáçova 7. Igreja de S. Pedro.



ções topográficas não proibiam direituras. Pode ter origem romana

a rua do Loureiro, que Ana Paulo Margarido (1987: 53), todavia,

considera medieval. Mas a topografia dos dois lombos em que a

colina se reparte – o da Universidade e o que a rua do Loureiro per-

corre de leste a ocidente – deixa-nos pensar que, na época romana,

seriam já em arco algumas das ruas de sentido sul-norte: ruas como

a da Ilha, a de S. Cristóvão, a de Joaquim António de Aguiar, a de

Sobre-Ribas podem corresponder a antigos traçados romanos que,

através da Idade Média, perduraram até aos nossos dias. Os traça-

dos são geomórficos, isto é, adaptados às curvas de nível naturais.

Vamos abster-nos, porém, de imaginar ruas que, por enquanto,

não estão atestadas por (ou não podem deduzir-se de) quaisquer

vestígios arqueológicos.

Vergílio Correia (1946: 7) escreveu: “Só o acaso, portanto, nos

pode proporcionar na cidade do Mondego arquétipos ou elementos

pulverizados do passado romano da urbe, visto que outras povoações

se sobrepuseram a Aeminium imperial. São inúteis aqui as escavações

arqueológicas”. Compreensível na data em que o autor se pronunciou

tão peremptoriamente, esta afirmação tem sido desmentida por tra-

balhos de escavação dos últimos anos, designadamente na área do

Museu Nacional de Machado de Castro e no Paço das Escolas.

Mesmo “pulverizados”, há certamente ainda em Coimbra vestígios

que, devidamente escavados, permitirão lançar muita luz sobre a

cidade romana (bem como sobre a muçulmana ou da Idade Média).

Aeminium, como muitas outras cidades romanas, pode ter sido

cinturada de fortes muralhas nos fins do séc. III ou nos inícios do

IV d. C.. Noutro trabalho (ALARCÃO, 1979: 25 e 37) sugerimos que

a inscrição consagrada pela civitas Aeminiensis a Constâncio Cloro

pode ter sido colocada numa das portas dessa muralha. A proble-

mática das muralhas de Coimbra é, porém, tão complexa que pre-

ferimos reservar-lhe um capítulo à parte, no final da obra. Assim,

interrogar-nos-emos agora sobre o que foi a cidade no tempo dos

Suevos e Visigodos. Mas é quase nada o que sabemos.
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O TEMPO INDECIFRADO (409-878)

Ainda que a fórmula “nascido para o bem e engrandecimento da

República”, na inscrição consagrada em 305 a Constâncio Cloro

pelos Aeminienses, deva levar-se, em parte, à conta de propaganda

política, o séc. IV pode ter sido de alguma paz e mesmo prospe-

ridade nesta parte da Lusitânia. A villa do Rabaçal (concelho de

Penela), erguida no séc. IV (PESSOA, 1998), é demonstrativa do sos-

sego em que ainda se vivia nos campos e da fortuna de alguns dos

proprietários da região (neste caso, dos da civitas de Conimbriga e

não exactamente dos da de Aeminium). A riqueza das villae não si-

gnifica, é certo, prosperidade das cidades. Mas também é verdade

que a tese, durante muito tempo defendida por alguns historia-

dores, de que a fuga dos ricos proprietários da cidade para os cam-

pos, no séc. IV, conduziu à decadência das cidades, já não tem hoje

a mesma aceitação. Os centros urbanos continuavam a desempe-

nhar papel importante na administração dos territórios e na vida

económica. Não tinham ainda chegado os tempos em que se vive-

ria quase sem moeda e sem circulação de produtos a longa distân-

cia. A Conimbriga, por exemplo, chegavam, no séc. IV, vidros fabri-

cados em Colónia, louças da Tunísia, moedas cunhadas em Roma,

Londinium (Londres), Trier, Antioquia, Alexandria e muitas outras

cidades do Império.

Apesar da importância política e económica que as cidades 

(e designadamente Aeminium) podem ter mantido nos fins do séc.

IV e no séc. V, os “cenários urbanos” terão entrado em decadência.

Algumas leis do séc. IV parecem reflectir a preocupação dos

imperadores em evitar a destruição dos edifícios públicos

(incluindo templos pagãos) mesmo quando tais edifícios já não

eram utilizados (HEIJMANS, 2006a: 27 e 39; ARCE, 2006; LOPEZ

QUIROGA e MARTÍNEZ TEJERA, 2006). Talvez os imperadores pro-

curassem preservar a imagem e a memória do passado e evitar o sen-

timento de decadência que tomaria os cidadãos à vista de ruínas.

Se essa era a intenção (não explícita) de tais leis, fariam parte de

uma estratégia política de que também as moedas e os panegíricos

dão testemunho. Nas moedas são comuns as legendas como Fel.
Temp. Reparatio (“Restauração dos Tempos Felizes”) ou Gloria
Romanorum (“Glória dos Romanos”). Nos panegíricos que orado-

res oficiais pronunciavam quando os imperadores visitavam esta ou

aquela cidade, são frequentes a recordação das glórias passadas e a

declaração de confiança no presente e no futuro. O discurso oficial

evitava, assim, que o sentimento de decadência pública tomasse os

cidadãos. O perigo era real de cada um tratar de si e da sua fortuna

e de ninguém se interessar pela cidade como bem público que a

todos (e particularmente aos nobiles) competia manter.

Os decretos imperiais que procuravam preservar os monumen-

tos não terão sido, porém, cumpridos na maior parte das cidades.

Nas muralhas erguidas no Baixo Império são comum as pedras reti-

radas de monumentos públicos e reutilizadas; acham-se também

esculturas e até lápides funerárias. Mas, não obstante o interesse que

a evolução das cidades no período tardo-antigo (isto é, no de tran-

sição do fim do Império romano para a Alta Idade Média) ultima-

mente tem despertado (v.g. FUENTES HINOJO, 2006), é pouco o

que, por enquanto, sabemos. É possível que, em Aeminium, alguns
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monumentos tenham sido parcialmente demolidos. E não podemos

deixar de pensar se não se apertava de receio o coração de quem vivia

junto do teatro ou anfiteatro em ruínas. Será que a igreja trazia a

esperança e a muralha afastava os medos? A resposta não interessa,

porque o que pretendemos, perguntando, é apenas dizer que o lugar

onde vivemos provoca sentimentos e nos configura.

No Outono de 409, Suevos, Alanos e Vândalos invadiram a

Hispânia.

Vinham: à frente dos Suevos, o rei Hermerico; dos Alanos, o rei

Atace ou Adace; dos Vândalos Asdingos, Gunderico; dos Vândalos

Silingos, Fredibaldo.

A Crónica de Idácio, bispo de Chaves, permite-nos conhecer os

acontecimentos de 409 até 468. O bispo morreu por volta de 470.

Na sua visão catastrofista dos tempos, Idácio terá exagerado as cala-

midades; mas não temos razão para duvidar, no essencial, dos fac-

tos que narra. Um outro cronista, Paulo Orósio, natural de Braga,

é menos pessimista; mas, tendo emigrado para África em 413 ou

414, não foi testemunha presencial do que descreve, excepto naque-

les anos de 409 a 413 ou 414. Idácio, pelo contrário, manteve-se no

“reino” dos Suevos até à sua morte.

Em 411, e mediante pacto com os Romanos, os Suevos fixaram-

se na parte ocidental da antiga província da Callaecia. Viriam a

escolher Braga como capital – e talvez as ruínas da Falperra corres-

pondam ao palácio dos seus reis (REAL, 2000: 26). Os Alanos esta-

beleceram-se nas províncias da Lusitânia e da Cartaginense. Não

temos provas, porém, de que se tenham fixado nas áreas de Aemi-
nium e de Conimbriga ou em quaisquer outras da parte actualmente

portuguesa da Lusitânia romana.

Por vicissitudes várias, de que não nos interessa agora a história,

só os Suevos vieram a constituir um “reino”. Mas não é fácil enten-

der ou imaginar o que foi tal reino, que não podemos representar-

nos similar aos reinos de taifas muçulmanos ou aos cristãos da

Reconquista.

Antes de mais, devemos ter em atenção que o número dos Sue-

vos invasores era muito reduzido relativamente ao da população his-

pano-romana. Reinhart calculou 30.000 a 35.000 almas, incluindo

cerca de 9.000 homens que podiam pegar em armas (in TORRES

RODRÍGUEZ, 1977: 54). O número não é minimamente seguro. E

não sendo também calculável o dos hispano-romanos, seria fanta-

sista qualquer proposta que apresentássemos da percentagem dos

Suevos relativamente aos hispano-romanos. A impossibilidade de

calcular números seguros ou muito prováveis não impede a convic-

ção de que os Suevos eram realmente poucos em proporção. Não

tiveram impacte significativo na formação da língua, nem o terão

tido nos costumes, nas mentalidades, no povoamento. Na região de

Coimbra são raras as aldeias cujos nomes se podem relacionar com

nomes germânicos. E mesmo essas poucas que existem podem ter

surgido só a partir do séc. IX, quando os antropónimos de raiz ger-

mânica se tinham generalizado e sido adoptados até por famílias em

cujas veias não correria sangue de ascendentes suevos ou visigodos.

Escreveu Orósio que, a partir de 411, os Suevos trocaram a

espada pelo arado. Talvez se deva levar esta afirmação à conta do

optimismo com que o cronista narra os acontecimentos – dos

quais, como dissemos, não foi testemunha directa senão nos pri-

meiros anos da ocupação suévica. Mas é possível que muitas famí-

lias suevas se tenham estabelecido na terra e largado a guerra.
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O pacto de 411 terá concedido aos Suevos um terço das terras.

Não temos de imaginar os hispano-romanos obrigados a largarem

aos Suevos um terço dos campos que cultivavam. Havia muitas ter-

ras incultas que eram propriedade pública e podemos pensar que foi

maioritariamente nestas que os Suevos se estabeleceram. Por outro

lado, os grandes proprietários teriam também, nos seus domínios,

terras irruptas, isto é, não arroteadas. A sua cedência a cultivadores

suevos não lhes traria prejuízos, mas benefícios.

Se a vocação agrária dos Suevos pode suscitar algumas dúvidas,

não deixaremos de referir que Jorge Dias, num estudo notável sobre

a origem dos arados portugueses, levantou a hipótese de o arado

quadrangular ter sido introduzido em Portugal por aquele povo

(DIAS, 1949: 359-381). Podem ter sido também os Suevos os intro-

dutores do centeio, cereal que os Romanos tinham por pouco

importante e cuja cultura não recomendavam. Era um cereal adap-

tado a terras sáfaras, a primeiras arroteias, a terrenos recentemente

desbravados. Mas não está provado que centeio e arado quadran-

gular foram introduzidos por aqueles “bárbaros”.

Uma parte dos Suevos, porém, ao longo do séc. V, ter-se-á dedi-

cado à pilhagem. São comuns, na Crónica de Idácio, expressões que

o sugerem ou confirmam: quaedam loca praedantes invadunt, “inva-

dem, pilhando, certos lugares”; Suevi more solito per diversa loca in
praedam dispersi fuerunt, “os Suevos, como de costume, haviam-se

dispersado por vários locais para saquearem”; partes depraedantur,
“áreas (ou regiões) foram saqueadas”. O saque substituía, até certo

ponto, a tributação regular ou legal – quer porque os “reis” suevos

não tinham nem cuidavam de ter um sistema fiscal, quer porque

estaria na índole dos Suevos fazer guerra e pilhar.

A antiga organização político-administrativa romana manteve-

se em grande parte. As cidades principais eram cabeça administra-

tiva de áreas que conservavam uma tradição romana de grande

auto-gestão. Os antigos duúnviros, eleitos anualmente, achavam-se

agora substituídos por figuras locais de considerável riqueza ou

prestígio que ficavam no poder por largos anos: eram os defensores.
A própria população das cidades dispensava as eleições, num tempo

de democracia desvalorizada porque não trazia benefícios nem

garantias de tranquilidade. Os defensores (e o nome é significativo)

cuidariam da defesa tanto quanto da administração civil. Nas cida-

des onde os havia, os bispos não se limitariam à cura das almas e à

administração dos bens eclesiásticos, mas teriam também alguma

ingerência na vida civil – embora tal participação pudesse variar

consoante as cidades, o perfil dos bispos e as circunstâncias.

Talvez, nalguns casos, os defensores evitassem os ataques e as

pilhagens através de negociações que conduziriam à entrega de tri-

butos: a paz seria comprada.

O que dizemos serve para reconstituir um contexto histórico. Mas

se, na Crónica de Idácio, encontramos referência aos ataques dos

Suevos a Conimbriga em 465 e 468, não achamos nela nenhuma

alusão a Aeminium. Da história particular desta cidade, no tempo

dos Suevos, não há nada a contar porque a nossa ignorância é total.

É fantasiosa a história de Ataces, Hermerico e Cindasunda, e não

mereceria sequer aqui referência se o brasão da cidade (Fig. 36) não

se tivesse baseado nessa fábula.

Conta Frei Bernardo de Brito, na sua Monarchia Lusitana:

Ataces, rei dos Alanos, tomou a cidade de Conimbriga a Hermenerico,

rei dos Suevos e, tendo-a destruído, veio fundar outra junto do Mondego.
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Deu a esta (a actual Coimbra) o nome da antiga. Acorreu Hermenerico

mas foi derrotado. Pediu então a paz a Ataces e, como garantia dela, deu-

-lhe a mão de sua filha Cindasunda. Celebraram-se faustosas bodas como

nunca se tinham visto entre aqueles bárbaros e Ataces mandou pintar nas

suas bandeiras o retrato da princesa metida numa torre, com um dragão

de cor verde de uma parte e um leão ruivo da outra – que eram as armas

dos dois reis, antes inimigos, agora aliados. E como se andassem então a

erguer as muralhas de Coimbra, lavrou-se nelas a insígnia que ficou como

brasão da cidade, para sempre.

O “reino” dos Suevos caiu em 585, conquistado por Leovigildo,

rei dos Visigodos. Um documento dos últimos anos daquele

“reino”, o Parochiale Suevum (DAVID, 1947), dá-nos conta do que

era a organização eclesiástica. No que respeita à nossa região,

Conimbriga era sede de um bispado que incluía, como “paróquias”,

Aeminium (Coimbra), Lurbine (Lorvão), Sellium (Tomar), Insula
Antunane (Antuã) e Portucale castrum antiquum (Vila Nova de

Gaia). É duvidoso se devemos fazer de Insula e de Antunane duas

“paróquias” diferentes. Pode surpreender tão reduzido número de

“paróquias” numa área tão vasta. Mas não devemos esquecer que

havia provavelmente, disseminadas, muitas igrejas privadas – isto é,

mantidas por ricos proprietários que designavam os eclesiásticos –

e, em muitos lugares, pequenos mosteiros e eremitérios. A difusão

do Cristianismo, nos fins do séc. VI, seria maior do que pode

supor-se pelo reduzido número de “paróquias”. Mas grande parte

da população manteria práticas pagãs, com mais crendices que

crenças, mais superstições que devoções, e muitas práticas que a

hierarquia eclesiástica condenava. S. Martinho, bispo de Dume

(556-579), censura, no seu De correctione rusticorum, o Cristia-

nismo mal compreendido e as práticas de origem pagã que a nova

religião não extirpara e sobreviviam como joio numa seara crescida

em terreno mal lavrado e mal limpo. Outra ruindade era a das here-

sias cristãs, com teologia ou disciplina que a hierarquia eclesiástica

condenava nos concílios regularmente celebrados e perseguia onde

elas se manifestavam ou resistiam. Tais heresias não eram simples

motivo de controvérsias doutrinárias. Seguidas por uns ou outros,

dividiam as gentes e contribuíam para tensões sociais.
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FIG. 36 – Brasão da cidade de Coimbra.



Em 585, como dissemos, os Visigodos, que tinham a cidade de

Toledo por capital, conquistaram o “reino” dos Suevos. Mas, no que

respeita à história de Aeminium, o período de 585 até à ocupação

muçulmana, em 714 ou 715, pouco menos escuro é que o anterior.

A sede do bispado foi transferida de Conimbriga para Aeminium,

possivelmente no âmbito de uma reorganização que não tocou ape-

nas no eclesiástico, mas também em aspectos político-administrati-

vos, militares, judiciais e fiscais. O reino dos Visigodos tinha uma

estrutura que o dos Suevos nunca conheceu.

Se Aeminium era, no tempo dos Suevos, uma “paróquia” da dio-

cese de Conimbriga, há-de ter tido pelo menos uma igreja, com

baptistério anexo. E se, por volta de 585, se tornou sede de diocese,

não terá sido então edificado outro templo, noutro lugar, adequado

à função catedralícia?

As mais antigas igrejas cristãs foram frequentemente erguidas

junto de cemitérios. Talvez, como dissemos, tenha havido necrópole

romana na Praça Velha e as primeiras igrejas da cidade tenham sido

construídas nos lugares onde hoje vemos as de S. Bartolomeu e S.

Tiago. Curiosamente, não temos notícia de nenhuma na área da

necrópole que ficava a ocidente do aqueduto. Quanto à sé de finais

do séc. VI, deve ter sido edificada intramuros, pois as igrejas episco-

pais, desde que o Cristianismo foi tolerado ou adoptado pelo poder

político, ficavam normalmente no interior das áreas amuralhadas

(BONNET, 2002: 146). É possível que a sé visigótica de Coimbra

tenha sido instalada no lugar que a catedral românica viria depois a

ocupar. Não temos, porém, vestígios dessas supostas igrejas.

Se, do período visigótico e das transformações que se terão ope-

rado na cidade, pouco sabemos, conhecemos ao menos algumas

personagens e algumas pedras – ainda que as primeiras sejam

nomes sem rosto e sem biografia, e as segundas, elementos de edi-

fícios que não podemos imaginar.

Mantinha-se o nome antigo de Aeminium, pois surge em moe-

das aqui cunhadas por Recaredo (586-601), Liúva II (601-603),

Sisebuto (612-621) e Chintila (639-640) (MATEU Y LLOPIS, 1936)

(Fig. 37). As cunhagens não são indício de importância, pois mui-
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FIG. 37 – Moedas visigóticas cunhadas em Iminio.



tas emissões monetárias visigóticas foram feitas em localidades de

pouca relevância. Mas do simples facto de ter sido sede de bispado

devemos concluir que Aeminium não era uma cidade menor do

reino dos Visigodos. Através das actas dos concílios episcopais visi-

góticos, conhecemos os nomes dos seguintes bispos: Possidónio

(589), Ermulfo (633), Renato (638), Siseberto (653), Cântabro

(666), Miro (683 e 688), Emila (693) (VIVES, 1963). O primeiro

intitula-se episcopus Aeminiensis. Os seguintes adoptaram o título de

episcopus Conimbrigensis. Não nos parece, porém, que a sede epis-

copal tenha regressado a Conimbriga: o mais provável é que os bis-

pos tenham adoptado esse título por se considerarem herdeiros da

antiga diocese conimbrigense do tempo dos Suevos.

O bispo Cântabro era, possivelmente, descendente daquele

mesmo Cântabro que, nos meados do séc. V, era figura grada (e

primeira?) de Conimbriga e cuja família ficou cativa de Remis-

mundo, rei dos Suevos, quando este, em 465, atacou aquela cidade

(IDÁCIO, 229).

Algumas (poucas) pedras visigóticas encontradas em Coimbra

(CORREIA, 1946: 51-53; ALMEIDA, 1962) dão testemunho de edifi-

cações dessa época – mas não é conhecido nenhum edifício civil ou

religioso desse tempo. Parece, aliás, conveniente proceder a uma

reavaliação dessas peças, algumas das quais poderão não ser visigó-

ticas, mas testemunhos de arte asturiana ou moçárabe (REAL, 1998:

52; ARCE SAINZ, 2000; CABALLERO ZOREDA, 2000). Algumas das

peças encontradas na área do Museu Nacional de Machado de Cas-

tro, mesmo que se confirme a sua origem visigótica e se admita que

houve aí algo, nessa época, resultante de reconstrução ou adaptação

do antigo forum, não têm características que nos obriguem a consi-

derá-las de um templo: podem provir de edifício civil. A sua atri-

buição a residência do bispo é uma possibilidade. Como mais

adiante, porém, veremos, o mais provável é que o paço episcopal

visigótico tenha ficado junto da Sé e que o bispo de Coimbra se

tenha instalado na área do antigo forum apenas nos finais do séc.

XI. A hipótese de, na antiga basílica romana, adaptada, ter funcio-

nado a sede do governo local, com seu comes (ou conde) e seu

judex (ou juiz), não é mais convincente – ainda que não deva ser

excluída.

A cidade foi conquistada pelos Muçulmanos de Abd al-Aziz,

filho de Muça, em 714 ou 715. As fontes literárias árabes são pobres

de notícias sobre a cidade e a região até 878, data da primeira recon-

quista cristã (CATARINO, 2005: 203).

Talvez aos meados do séc. VIII se deva atribuir o alcácer que 

A. Filipe Pimentel, ajudado por Helena Catarino e José Luís Madeira,

reconstituiu, graças a escavações e a elementos que subsistiram inte-

grados no Paço das Escolas – resistentes às múltiplas transformações

e reedificações que sofreram os paços reais (depois, Universidade)

(PIMENTEL, 2005). Se aquele autor considerou tratar-se de obra de

Almançor (e, portanto, de finais do séc. X), Helena Catarino

(2005: 205; CATARINO e FILIPE, 2006) inclina-se para a hipótese de

um edifício ainda do séc. VIII ou IX que, nos finais do califado e

na época dos reinos de taifas, terá sofrido algumas remodelações ou

reconstruções.

O alcácer era um vasto quadrilátero quase regular, com cerca de

80m de lado, provido de torres circulares cujas bases ainda hoje se

observam no edifício antigo da Universidade. A entrada, forte-
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mente defendida, ficava a oriente, onde hoje se

situa a Porta Férrea (Fig. 38).

A cidade muçulmana – a Qulumbriya das

fontes árabes – teve, necessariamente, a sua

mesquita. Mas ainda não foram encontrados

vestígios dela nem, na toponímia coimbrã, há

qualquer indício da sua localização. A hipótese

de ter ficado no sítio onde hoje se acha a Sé

Velha (VASCONCELOS, 1930: 27-29) não passa

disso mesmo: uma hipótese. Walter Rossa

(2001: 180 e 245-246) sugeriu que Sé e mes-

quita ficavam uma a par da outra. Adiante vol-

taremos a este assunto.
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FIG. 38 – Alcáçova muçulmana.



(Página deixada propositadamente em branco)



A PRIMEIRA RECONQUISTA CRISTÃ DA CIDADE
E A SUA PERDA, DE NOVO,
PARA OS MUÇULMANOS (878-1064)

A cidade foi reconquistada por Hermenegildo Guterres em 878,

no tempo de Afonso III das Astúrias.

Diz o Chronicon Laurbanense (in PMH, Scriptores): Era
DCCCCXVIª prendita est Conimbria ab Ermenegildo comite, “Era

916 (ano de 878), Coimbra foi tomada pelo conde Hermenegildo”.

Não consta que Hermenegildo Guterres (SÁEZ, 1948: 10-23;

MATTOSO, 1994: 117) tenha ficado como conde ou governador de

Coimbra. Era, aliás, figura da corte de Afonso III demasiadamente

importante e próxima do rei para que este pudesse dispensar sua

presença confiando-lhe um condado no extremo do reino.

Terá sido conde de Coimbra, mas posteriormente, o filho do

conquistador: Árias Mendes (SÁEZ, 1948: 19 e 32; MATTOSO,

1994: 118).

Numa outra fonte (Chronica Gothorum, in PMH, Scriptores)
diz-se que Afonso III das Astúrias Conimbricam ab inimicis posses-
sam heremitavit, et ex Gallecis postea populavit, multa quoque alia
castra sibi subjecit, “Desertou (ou despovoou) Conimbriga, con-

quistada aos inimigos, e posteriormente povoou-a com gente vinda

da Galiza; sujeitou também muitas outras povoações”.

É consensual que esta Conimbriga não era a antiga romana, mas

a cidade de Coimbra (a antiga Aeminium), à qual o Chronicon
Laurbanense chama Conimbria. A antiga Conimbriga poderá talvez

contar-se entre os alia castra que ao mesmo tempo foram conquis-

tados aos Mouros.

Documentos régios e particulares confirmam, sem sombra de

dúvida, que o nome dado à cidade do Mondego, nos inícios do 

séc. X, era Conimbria ou Colimbria. A forma Conimbriga da Chro-
nica Gothorum será um eruditismo do cronista.

É certo que, na mesma Chronica Gothorum, se diz, a propósito

de Afonso III: Eius tempore, Ecclesia crevit, regnumque ampliavit:
urbes quoque iste a Christianis populantur, scilicet Bracharensis, Por-
tugalensis, Aucensis [por Auriensis], Visensis, Eminiensis, et ceteros
Lusitaniae limites gladio et fame consumptos usque Emeritam, “No

seu tempo, a Igreja foi engrandecida e o reino foi ampliado: tam-

bém foram povoadas de cristãos as cidades de Braga, Portucale,

Orense, Viseu, Emínio; e outras, nos limites da Lusitânia, foram

destruídas pelo ferro e pelo fogo”.

Por outro lado, num documento de 883, dirigido por Afonso III

à Sé de Santiago de Compostela, fala-se das conquistas do rei, de
Tudense urbe usque ad Minium civitatem (LÓPEZ FERREIRO, 1899-

-II, Apêndice: 29), “da urbe de Tude (Tuy) até à cidade de Mínio

(por Aeminium)”. E nas actas do concílio de Oviedo, todavia apó-

crifas, diz-se que Árias Mendes foi conde de Emínio (SÁEZ, 1948:

19 e 32-37; MATTOSO, 1994: 118).

Nenhum destes documentos é insuspeito. Mas, mesmo con-

fiando neles, talvez devamos explicar as referências a Aeminium
como restauração erudita de um nome que Coimbra já não tinha,

nessa época. Quando muito, poderíamos admitir que, nos finais do

séc. IX e nos inícios do X, a cidade era conhecida pelos dois nomes

de Aeminium e Conimbria. Mas, repetimos, o nome Conimbria é o
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que ocorre em todos os documentos lavrados na cidade e na região,

na época. O nome antigo seria recordado por quem era letrado ou

arcaizante no discurso, até porque se mencionava num documento

que era muito divulgado na época, pois nele se baseavam os bispos

para reclamarem seus antigos territórios: o Parochiale Suevum dos

finais do séc. VI.

A referência da Chronica Gothorum à desertificação da cidade é,

mais do que provavelmente, um topos literário que, aliás, se encon-

tra repetido para outras povoações nas crónicas e documentos que

narram acontecimentos da Reconquista: é mesmo comum encon-

trarem-se referências ao abandono em que certas povoações teriam

ficado durante sete anos.

Não pode tomar-se à letra a notícia de que Afonso III povoou

posteriormente a cidade com gente vinda da Galiza. Também é hoje

consensual que populare significava reorganizar administrativa-

mente, construir igrejas, atrair mais gente ou distribuir (ou redistri-

buir) terras, mas que não tinha o sentido de povoar lugar desabi-

tado ou região deserta de gente. Quanto aos Galegos, não devemos

tomá-los necessariamente como gente vinda da actual Galiza, pois

o nome Gallecia tinha então um sentido muito amplo e um docu-

mento do mosteiro de Lorvão, datado de 933, situa-o mesmo in
finibus Gallecie (PMH, DC., n.° 37), “nos confins da Galécia.”

Os Galegos com que Afonso III “povoou” Coimbra podem ter

vindo do Entre Douro e Minho ou mesmo de áreas a sul do Douro.

Alguns seriam nobres; outros, clérigos. Mas não se exclui a ideia de

que terá vindo também gente miúda.

No período correspondente à primeira reocupação cristã da

cidade (878-987), temos notícias documentais de vários bispos

(VASCONCELOS, 1930: 31; COSTA, 1997: 197-199; REAL, 2000: 47;

CARRIEDO TEJEDO, 1998-1999; MORUJÃO, 2005: 9-11). O pri-

meiro foi Nausto e o último, Pelágio ou Paio.

Também temos notícias de várias igrejas na cidade.

A de Santa Cristina pode ter sido fundada depois da recon-

quista. A santa figura em todos os calendários litúrgicos moçárabes,

mas não parece que o seu culto tenha sido introduzido muito antes

do séc. X (GARCIA RODRÍGUEZ, 1966: 181). A igreja era coproprie-

dade de um presbítero Fradilano e do rei. O presbítero doou a sua

metade, em 907, ao mosteiro de Lorvão (PMH, DC., n.° 15). A

data não é inteiramente segura, mas não pode demonstrar-se que

seja falsa (AZEVEDO, 1933: 21-24). Ao mesmo tempo, o presbítero

doou a Lorvão a sua igreja de Seliobria, hoje S. Martinho de Pedru-

lhais, no concelho de Cantanhede (CRUZ, 2005: 219).

Neste documento surge um conde Teodorico, de quem nada

sabemos. Seria então (em 907) conde de Coimbra? Teria bens em

Touriz (Tábua), visto que este nome deriva de (villa) Teodorici?
Teria bens igualmente em Tourigo (Tondela), dado que este topó-

nimo tem o mesmo étimo (PIEL, 1945: 284-285)? O nome Teodo-

rico seria, porém, demasiadamente comum na época para poder-

mos estabelecer, com um mínimo de credibilidade, uma relação

entre este suposto conde de Coimbra e aqueles lugares.

Voltando à igreja de Santa Cristina, diremos que a outra metade

foi doada ao mosteiro laurbanense por Ramiro II em 933 (PMH,

DC., n.° 37; AZEVEDO, 1933: 21-22). O documento desta doação

diz que a igreja ficava secus murum civitatis. A expressão secus indica
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grande proximidade e significa frequentemente “ao longo de”. 

A igreja ficaria, pois, perto da muralha. Mas onde, exactamente?

Não conhecemos o documento original, mas apenas a cópia que

dele se fez, c. 1116-1117, para o Livro dos Testamentos de Lorvão. Aí,

o documento leva o seguinte título: testamento de Sancta Christina
de Colimbria ad portam de Almedina. A epígrafe não estaria no ori-

ginal, mas foi acrescentada na cópia.

A ausência de qualquer notícia desta igreja na documentação de

fins do séc. XI ou de inícios do XII leva-nos a pensar que ela já não

existia em 1064, aquando da reconquista cristã definitiva de Coim-

bra. Pode admitir-se a sua destruição no decurso da segunda 

ocupação muçulmana (987-1064). Pode também levantar-se a

hipótese de a igreja ter sido reconsagrada a outro padroeiro – mas

não nos parece que a igreja de Santa Cristina tenha ficado no lugar

que a de S. Tiago hoje ocupa.

Quer no caso de uma reconsagração, quer no de uma destrui-

ção, não parece credível que, em 1116-1117, os frades de Lorvão,

ao transcreverem o documento original para o Livro dos Testamen-
tos, já não tivessem memória do lugar de assento da igreja de Santa

Cristina – ou estivessem confundidos quanto a esse lugar. Assim,

devemos tomar como boa a epígrafe acrescentada no Livro dos Tes-
tamentos de Lorvão: ad portam de Almedina? A verdade é que não

temos atestação documental de que, em 1116-1117 (data em que

se deu título ao documento), já se chamava Porta de Almedina

àquela que hoje tem esse nome.

A primeira atestação documental do nome medina em Coimbra

data de 1119: Maria Cipriana e outros desistem da pendência que

tinham com Cipriano, irmão de Maria, a propósito de uma casa

que est in illa medina…in recorrentia Sancti Christophori (DMP,

DP., IV, n.° 107), “que fica na medina…na freguesia de S. Cri-

stóvão”.

Não é seguro que, nesta data e neste documento, se chamasse

medina a toda a área intramuros. Quando aludem à área intramu-

ros, os documentos usam normalmente a expressão intus Colim-
brie. Infra muros parece significar perto da muralha, mas tanto

dentro como fora dela (v. g., LP., n.os 163, 456, 555, 557, 579).

Ou talvez infra muros significasse intramuros mas muito perto da

muralha. Talvez a medina de Coimbra, em 1119, fosse uma área

circunscrita junto da igreja de S. Cristóvão. Adiante voltaremos a

este assunto. Mas se a medina ficava junto desta igreja, a “porta 

de Almedina” não seria a de Belcouce? E, neste caso, a igreja de

Santa Cristina não ficaria no lugar onde depois se ergueu a de 

S. Cristóvão?

O assunto é mais do que duvidoso, visto que a porta da mura-

lha que havia deste lado era a de Belcouce e esta já tinha esse nome

em 1116-1117. Assim, e na hipótese de a igreja de Santa Cristina

ter ficado neste lugar, o copista do Livro dos Testamentos de Lorvão,

ao transcrever a doação de Ramiro II, deveria ter dado o seguinte

encabeçamento: testamento de Santa Christina ad portam de Aval-
couce.

Porque a porta do Castelo se chamava, na mesma altura, porta
Solis, “porta do Sol”, o copista deveria ter escrito ad portam Solis se

a igreja de Santa Cristina tivesse sido erguida deste lado. Nesse caso,

poderia ter ficado no lugar onde posteriormente se ergueu a igreja

de S. Pedro intramuros, que pertenceu ao mosteiro de Lorvão. Mas

sendo numerosos os documentos referentes a esta igreja, nunca
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encontramos neles qualquer notícia de que antes se tivesse chamado

de Santa Cristina.

Ficamos na dúvida sobre a localização da igreja de Santa Cris-

tina – mas é muito provável que se situasse extramuros, junto da

porta que depois se chamou de Almedina.

Fora de muralhas havia, no mesmo séc. X, as igrejas de S. Cris-

tóvão, S. Cucufate, S. Pedro e S. Vicente.

As duas primeiras surgem num documento de 957 (PMH, DC.,

n.° 74), que corresponde à doação delas, feita pelo presbítero

Samuel, ao mosteiro de Lorvão. Segundo o documento, a igreja de

S. Cristóvão era agora (em 957) dedicada a S. Bartolomeu.

É possível que as duas igrejas de S. Cristóvão e de S. Cucufate

tenham sido edificadas depois da reconquista da cidade em 878.

Mas é igualmente possível que tenham tido sua origem na época do

domínio muçulmano. A hipótese de uma fundação tardo-romana

ou suevo-visigótica também não deve excluir-se.

O culto de S. Cristóvão, na Península Ibérica, na época visigó-

tica, é, porém, muito incerto e S. Cucufate não parece ter sido

venerado, na mesma época, fora da região de Barcelona, onde o

mártir padeceu (GARCÍA RODRÍGUEZ, 1966: 206-208 e 312-316).

De qualquer forma, as igrejas poderão ter sido inicialmente dedica-

das a outros mártires e posteriormente reconsagradas a S. Cristóvão

e S. Cucufate. Dada a posição da igreja de S. Cristóvão/S. Bartolo-

meu, é muito possível que esta tenha sido uma das primeiras (ou

mesmo a primeira) da cidade: ficava logo a seguir à ponte, para

quem vinha do sul, e junto do que poderá ter sido, como vimos,

um cemitério de Aeminium (e a posição das igrejas paleocristãs

junto de cemitérios romanos é também comum).

A história destas igrejas de S. Cristóvão/S. Bartolomeu e de 

S. Cucufate é, todavia, complexa. Parece-nos que a igreja de S. Cris-

tóvão só foi consagrada a S. Bartolomeu depois da reconquista defi-

nitiva de Coimbra em 1064 (vid. nota A no final deste nosso

volume) e que a de S. Cucufate ficava no sítio da actual de S. Tiago

– pois, celebrando-se as festas litúrgicas de S. Cucufate e de S. Tiago

ambas no dia 25 de Julho, será explicável, por essa razão, a mudança

de padroeiro, numa altura (após a reconquista da cidade por Fer-

nando Magno) em que já não seria grande a devoção pelo primeiro

daqueles santos, o mártir barcelonense. Além disso, a doação da

igreja ao bispado de Santiago de Compostela poderá ter estado tam-

bém na origem da reconsagração.

Outra igreja fora de portas, no séc. X, era a de S. Pedro, que supo-

mos situada na actual rua Direita ou nas suas imediações. Com efeito,

em 980, um Crescónio vendeu ao abade Primo de Lorvão uma corte
quem abeo in arravalde de Conimbrie et est ipsa corte secus ecclesie
Sancti Petri (PMH, DC., n.° 129). O documento refere as confron-

tações da corte e menciona uma ficaria que, pelo simples facto de ser

referida, devia ser árvore de porte e antiga. Sabendo nós que a rua

Direita foi chamada, na Idade Média, da Figueira Velha (LOUREIRO,

1964, I: 298-307), é provável que aí tenha ficado a igreja de S. Pedro.

Para esta igreja de S. Pedro (como para a de Santa Cristina), não

conhecemos outras atestações documentais – pois a igreja de 

S. Pedro a que posteriores documentos se referem desde 1087 é a

que, sob a mesma invocação, viria a ser construída intramuros. A de

980 ficava in arravalde.
Fora de portas, situava-se ainda, no séc. X, uma igreja de S. Vi-

cente que os presbíteros Vicente, Martinho e Adeizon doaram, em
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972, ao mosteiro de Lorvão (PMH, DC., n.° 104). Não conhe-

cemos, porém, o local exacto deste templo, que talvez ficasse em

Montarroio, como a seu tempo diremos.

Temos, pois, no séc. X, no arravalde, as igrejas de S. Cristóvão, 

S. Cucufate, S. Pedro e S. Vicente. Se alguma delas era a herdeira

daquela “paróquia” suévica dos fins do séc. VI, seria a de S. Cristóvão?

Ou a de S. Pedro? A primeira ficava mais perto da entrada na cidade,

para quem vinha do sul. A dedicação da igreja de S. Pedro ao primeiro

dos apóstolos depõe a favor da sua maior antiguidade e da sua condi-

ção de igreja “paroquial” – ainda que não de forma inequívoca.

Depreende-se dos documentos que, em torno da igreja de S. Pe-

dro, havia outras casas e, in giro de S. Cristóvão e de S. Cucufate,

domos cum suas cortes. As igrejas tinham-se constituído, pois, em

pólos de povoamento de um arrabalde que, todavia, não seria ainda

ocupado de modo extenso e contínuo.

Não deixa de ser curioso observar que as igrejas extramuros

dependiam do mosteiro de Lorvão mas que este não tinha igrejas na

Almedina (se acaso a de Santa Cristina ficava fora de portas). Have-

ria, no séc. X, uma certa “feudalização” do espaço urbano? Ficavam

directamente dependentes do bispo as igrejas situadas no interior da

muralha? Intramuros, e para além da catedral, poderia haver outras

igrejas. Mas delas não temos notícias documentais.

Em 987, a cidade foi retomada por Almançor. Daí até 1064,

data da reconquista definitiva por Fernando Magno, decorre um

período de quase um século que, para nós, é obscuro.

A conquista de Almançor é noticiada por numerosas fontes cris-

tãs e árabes (CARRIEDO TEJEDO, 1998-1999: 334; LP.: LXXVI).

Duas fontes árabes (in RUÍZ ASENCIO, 1968: 64 e MOLINA,

1981: 232) referem-se à conquista de Qandabajsa ou Qubdiyaysa,

que precedeu a de Coimbra. A este nome corresponde o actual de

Condeixa.

As transliterações que apresentamos não devem considerar-se as

mais correctas. Mas a tentativa que fizemos, em trabalho anterior

(ALARCÃO, 2004c: 101), de mais adequada transliteração do árabe

saíram completamente frustradas por incapacidade tipográfica –

pelo que adoptamos aqui as formas Qandabajsa ou Qubdiyaysa.

Numa das fontes árabes, que enumera as campanhas de Alman-

çor, diz-se: “a vigésima sexta (foi) a de Condeixa; conquistou-a no

mesmo dia em que acampou diante dela, incendiando-a e arra-

sando-a posteriormente. De seguida dirigiu-se a Coimbra, cujos

arrabaldes incendiou”.

Esta Condeixa era provavelmente a antiga Conimbriga, que sobre-

vivia em 986 (data da campanha), ainda que muito diminuída da sua

antiga grandeza. Como anteriormente vimos, o nome da actual

cidade de Coimbra era, pelo menos desde a reconquista de Afonso

III, Conimbria ou Colimbria; talvez desde essa época (pelo menos), o

nome da antiga Conimbriga fosse Condeixa (ou, utilizando a grafia

do documento n.° 658 de PMH, DC., datado de 1086, Condexa).

Ao primeiro ataque ao arrabalde de Coimbra, em 986, sucedeu-

-se a tomada da cidade, logo no ano seguinte, depois de um cerco

de dois dias.

Talvez o primeiro governador da cidade retornada aos Mu-

çulmanos tenha sido Farfon iben Abdella. Com efeito, num do-

cumento redigido entre 1064 e 1086, mas respeitante a facto ocor-

rido em 987 ou 988, fala-se desse governador.
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O documento a que aludimos (AZEVEDO, 1933: 43-44, doc.

IV) regista uma inquirição na qual Soleima Aflah declara que, no

tempo em que os Mouros haviam tomado Coimbra, seu avô, Eze-

rag de Condeixa, se havia apresentado a Farfon iben Abdella et fecit
se mauro, “e fez-se mouro”. Pouco nos interessa saber se Ezerag se

converteu à fé islâmica ou se se fingiu convertido. Na Arregaça (área

nessa data suburbana de Coimbra), contratou trinta mouros. Foi-se

então pelos matos (expressão do documento) à procura de cristãos

que haviam fugido de suas villas na sequência da tomada de Coim-

bra. Convencendo os cristãos de que nada tinham a recear dos

novos senhores da cidade, persuadia-os a regressarem às suas villas.
Chamava então os trinta mouros que estavam escondidos nos

matos e prendia os cristãos. Assim Ezerag havia feito muitos prisio-

neiros, vendidos depois em Santarém, como escravos. Por essa cola-

boração com os muçulmanos de Coimbra, Farfon iben Abdella

havia-lhe dado os moinhos de Forma (na vala de Ançã), que

Soleima Aflah, o inquirido, agora reclamava contra o mosteiro de

Lorvão, que os reivindicava.

O episódio pode levar-nos a julgar que, na sequência da recon-

quista muçulmana de Coimbra, os cristãos foram perseguidos. Há

índices, porém, de convivência pacífica (ALARCÃO, 2004b: 27-28).

Em 1046, era alvazil de Coimbra um tal Guímara ou Vímara

(PMH, DC., n.° 348 = LP., n.° 141). O nome, de origem germânica

e não árabe, deixa supor a presença de um cristão num posto admi-

nistrativo importante da cidade. Mas não sabemos exactamente que

funções teria o alvazil de Coimbra, nessa data (MERÊA, 1964: 39).

Sobre a evolução urbanística da cidade no tempo da segunda

dominação muçulmana conhecemos pouco ou mesmo nada. Se a

catedral estava onde a imaginámos desde a época visigótica, não

temos razão séria para supor que tenha sido destruída para nela se

implantar uma mesquita que, por sua vez, teria sido destruída em

1064. Mas, desse período de 987 a 1064, não temos notícias

directas de igrejas. Sabemos apenas de dois bispos: Afonso, que

confirma, em 1018, a doação da igreja de Recardães (Águeda)

(PMH, DC., n.° 233 = LP., n.° 123) por um presbítero Zalama

(ou Soleima) ao mosteiro de Vacariça; um outro, que assina ego,

episcopus mas não revela seu nome, confirma uma doação de

Natália e sua filha Pamela, em 1036, ao mesmo mosteiro (LP., 

n.° 93). Não é, aliás, inteiramente seguro que Afonso tenha sido

bispo de Coimbra – mas talvez só por excessiva cautela se deva

admitir que o foi doutra diocese (CARRIEDO TEJEDO, 1998-1999:

400, nota 317).

Os frades de Vacariça parece terem tido melhores relações com

os senhores muçulmanos de Coimbra do que os monges de Lor-

vão. Estes poderão, todavia, ter mantido as igrejas do arrabalde. Os

frades de Vacariça hão-de ter adquirido a de S. Salvador, que lhes

pertencia em 1064 (PMH, DC., n.° 444 = LP., n.° 73). E se essa

igreja existia nessa data, podemos supor que foi construída sob o

segundo domínio muçulmano de Coimbra – aliás talvez aprovei-

tando, como vimos, um anterior templo romano. Não podemos

excluir, também, a hipótese de a igreja de S. Salvador ser ainda

mais antiga.
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A CIDADE RECONQUISTADA EM 1064
E O SEU GOVERNO

A cidade foi definitivamente reconquistada em 1064, por Fer-

nando Magno. Numa crónica árabe diz-se que “o maldito Fernando

cercou-a até que a conquistou. Foi isto porque o seu caíde – nesse

tempo era um dos escravos de Ibn al-Aftas, que se chamava Rando

– falou secretamente com Fernando para que lhe desse o amãn [paz

ou perdão] a ele mesmo e à sua família, e ele, de noite, deixaria a

cidade e passaria para o seu lado. O maldito deu-lhe então o amãn
e o maldito passou-se secretamente para o exército dos cristãos”

(IBN IDĀRĪ, 1993: 198).

O emir era Muhammad b. Maslama b. al-Aftas que, prossegue a

crónica, acabou por decapitar Rando. E a fonte diz ainda que “as gen-

tes de Coimbra pediram o amãn mas não lhes foi concedido. Houve

combate, foram mortos os homens e cativas as crianças e as mulheres”.

Coimbra, reconquistada, tornou-se cabeça de um condado cujo

governo Fernando Magno confiou ao famoso D. Sesnando (COSTA,

1979; COELHO, 2005).

Não foi D. Sesnando governador só de Coimbra. Fernando

Magno deu-lhe o mando omnium civitatem sive castellorum quod
sunt in omni circuitu ejus scilicet ex Lameco usque ad marem per
aquam fluminis Durii usque ad omnes terminos quos Christiani ad
austrum possident (PMH, DC., n.° 699 = LP., n.° 345), “de todas

as cidades ou castelos que ficam no domínio dela (Coimbra), isto é,

de Lamego até ao mar pelas águas do rio Douro e até aos limites do

que os Cristãos, a sul, possuíssem”.

Sem ter o governo de terras a norte do Douro, D. Sesnando foi

mesmo chamado a arbitrar, em Tróia (Chaves), em 1078, o conflito

que opunha os bispos de Braga e Ourense quanto ao território de

Baroncelli (Verín) (LF., n.os 21 e 619).

Subordinados a D. Sesnando ficariam outros governadores. Um

deles, Gontonizi (filho de um Gondão ou Gundão?), imperabat
illam terram de Monte Maior usque in fauce de Vauga (PMH, DC.,

n.° 698 = LP., n.° 307), “governava a terra de Montemor até à foz

do Vouga”. Conhecemos mandantes nas terras de Arouca, aliás

numa curiosa forma de governo colegial (PMH, DC., n.os 634,

659, 660, 665, 684, 746). Subordinados a D. Sesnando, havia pos-

sivelmente tenentes em Santa Maria da Feira, Lamego, Viseu e Seia

– se não ainda noutros lugares.

Por falecimento de D. Sesnando, em 1091 assumiu o governo

seu genro, Martim Moniz. Este não terá tido exactamente as mes-

mas funções do sogro, ou não as terá exercido sobre território tão

vasto; e entre 1092 e 1094, já na dependência do conde D. Rai-

mundo, Martim Moniz foi afastado para o governo de Arouca

(MERÊA, 1964: 44-45; PRADALIÉ, 1974: 89).

Sujeita a um conde que mandava num território muito mais

extenso que o da cidade, Coimbra tinha, todavia, governador pró-

prio. O primeiro de que temos notícia, após a reconquista de 1064,

foi Mendo Baldemires, que usou o título de alvazil. Este título vinha,

pelo menos, desde os tempos da segunda ocupação muçulmana da

cidade. Já atrás nos referimos a Guímara, o alvazil de 1046.

Mendo Baldemires, um dos fideles maiores de D. Sesnando, gover-

nou a cidade pelo menos desde 1086 (PMH, DC., n.° 663) até 1101,

ano da sua morte. Ou, mais do que simples governador da cidade e da
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região, terá sido como que um lugar-tenente de D. Sesnando? Foi

substituído por D. Artaldo que, nesse ano de 1101, imperabat ipsa
terra sub manu de illo comite Henrico (DMP, DR.: 580), “governava

esta terra a mando do conde D. Henrique”. D. Artaldo, um francês

que viera com D. Henrique, era, aliás, genro de Mendo Baldemires,

por ter casado com a filha deste, Justa Mendes (VENTURA, 2006b).

A D. Artaldo poderá ter sucedido um Mendo Odores (MERÊA,

1964: 47); e a este, outro francês companheiro de D. Henrique:

Rabaldo – que, todavia, utilizou o título de vicarius ou “vigário”.

Governava Coimbra em 1109 (DMP, DR., n.° 15 e DMP, DP., III,

n.° 435; VENTURA, 2002-2003).

A mudança de título (vicarius em vez de alvazil) não significa

necessariamente alteração de funções ou competências administrati-

vas. Pode eventualmente explicar-se por hábitos linguísticos. Num

meio moçárabe, o título de alvazil não surpreenderia ninguém – ou

ninguém o acharia estranho. Mas o conde D. Henrique, D. Artaldo

e D. Rabaldo, franceses, traziam outra cultura e outra língua e, para

eles, era normal o título, de origem latina, de vicarius (que, aliás, não

foi introduzido pelos franceses e se aplicava também aos infanções).

O predomínio dos franceses (ou mesmo seus abusos) na cidade

levou a uma sublevação dos naturais. E, em 1111, D. Henrique teve

de outorgar um foral que garantia, à gente de Coimbra, seus direi-

tos e privilégios antigos (COELHO, 1990: 109) e excluía os estran-

geiros do governo da cidade.

Tem-se dito que D. Rabaldo se manteve como vicarius de Coim-

bra pelo menos até 1113. Parece isso estranho, em face daquele foral.

Ora a hipótese baseia-se apenas num documento (LS., n.° 211) que,

reportado a 1113, diz in temporibus domni Rabaldi et judice Gundi-

salvi Pelaiz, “nos tempos de D. Rabaldo e do juiz Gonçalo Pais”.

Quer pelo facto de só o judex confirmar o documento, quer porque

não é conhecido o original do diploma – mas só uma cópia que pode

ter alterado o original – devemos perguntar-nos se D. Rabaldo era,

de facto, naquela data, governador de Coimbra. Podia ser figura

importante (ou mesmo primeira) da corte ou ter algum governo

regional, sem ser propriamente o governador da cidade.

Talvez de 1114 a 1120 tenha tido o governo de Coimbra, Pedro

Gonçalves (DMP, DR., II: 580-581).

Em 1121, D. Teresa nomeou para esse governo, Fernando Peres,

que usou o título de comes, consul ou contenens (DMP, DR., II:

580). O próprio título sugere que o conde galego mandava em vasta

área. Mas, provavelmente, não havia em Coimbra mandante que

tivesse só o governo da cidade e do seu termo.

Outras autoridades de Coimbra eram o alcaide ou governador

militar e o judex ou juiz. Ou talvez o alcaide tivesse funções si-

multaneamente administrativas e militares e, a partir da década 

de 1110, se tenha fixado um nome que anteriormente oscilou entre

alvazil e vigário. A primeira atestação do alcaide é de 1121, ano em

que exercia essas funções Randulfo Soleimás (DMP, DR., II: 580).

Paulo Merêa (1964) identificou os alcaides de Coimbra, pela sua

ordem cronológica, até aos finais do séc. XII.

Havia em Coimbra também um concilium ou assembleia de

homens-bons, atestado, por exemplo, em 1082, com a presença de

D. Sesnando, ou em 1086, sob a presidência do alvazil D. Mendo

Baldemires (PMH, DC., n.os 605 e 663) ou em 1101, quando, reu-

nido ante domino Artaldo, julgou uma demanda entre os frades de

Lorvão e três habitantes de Penacova (DMP, DP., III, n.° 1).
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A ALMEDINA

Tem-se suposto que D. Sesnando, antes de ter estabelecido resi-

dência na alcáçova, habitava junto da porta de Almedina. Na ver-

dade, porém, o único documento em que D. Sesnando alude à sua

primeira residência não identifica inequivocamente a porta. Trata-

-se de uma confirmação, feita em 1088, ao bispo D. Paterno, das

doações que o cônsul anteriormente lhe fizera (PMH, DC., n.° 700

= LP., n.° 21). Aí se faz referência à cortem in illa civitate super illam
portam de civitate in qua ego prius habitabam et in qua tu multa edi-
ficia edificaste – “corte na cidade acima da porta da cidade na qual

eu primeiramente habitava e na qual tu edificaste muitos edifícios”.

Tal porta tanto podia ser a de Almedina como a de Belcouce.

Menos provável é que fosse a do Sol (ou do castelo), ainda que essa

sugestão tenha sido feita por Rocha Madahil (1933, no sumário do

documento 15).

Talvez D. Sesnando tenha realmente vivido junto da porta de

Almedina. Seja como for, o importante é sublinhar que D. Ses-

nando doou a sua corte a D. Paterno ut eam possideas omnibus die-
bus vite tua et post obitum tuum revertetur ad regalengum, “para que

a tenhas na tua posse enquanto fores vivo e depois da tua morte seja

reintegrada no património régio”. E, nessa corte, o bispo havia cons-

truído, antes de 1088, multa edificia. Talvez a concessão de D. Ses-

nando tenha sido feita exactamente com essa condição: que 

D. Paterno construísse edifícios, dos quais, em sua vida, tiraria ren-

das, devendo a corte, com os edifícios entretanto nela construídos,

passar a propriedade régia depois da morte do bispo. Não sabemos

se a corte foi demolida para dar lugar aos “muitos edifícios” ou se

tinha algum grande quintal onde os tais edifícios foram erguidos,

preservando a residência de D. Sesnando. E que edifícios foram

esses?

Na área entre a muralha e as actuais ruas de Quebra-Costas e de

Sobre-Ribas vamos posteriormente encontrar uma aljazaria ou car-

niçaria e tendas. Estas seriam modestos prédios de loja e sobrado,

habitadas por artesãos que trabalhariam e venderiam seus produtos

na loja, vivendo em cima, no sobrado. Se foram estes os edifícios

que D. Paterno construiu na corte de D. Sesnando, teríamos aqui

um curioso contrato de cedência vitalícia com obrigação de valori-

zar o prédio cedido e um caso de participação do bispo na recons-

trução ou reorganização da cidade e da sua vida económica depois

da reconquista definitiva. Mas, repetimos, é incerta a localização 

da corte de D. Sesnando e, consequentemente, dos edifícios que 

D. Paterno terá construído.

A evolução do espaço urbano intramuros desde o tempo de 

D. Sesnando aos finais do séc. XII não é fácil de delinear. Não é

possível acompanhá-la em tempos curtos, isto é, imaginar a cidade

como seria no tempo de D. Sesnando, depois no tempo em que 

D. Afonso Henriques foi alçado a rei, depois à morte do mesmo rei.

De certo modo, a reconstituição que tentaremos fazer é ucrónica,

pois passaremos de um documento dos fins do séc. XI a outro dos

fins do séc. XII, e recuaremos a um de 1158 ou 1164 para ten-

tarmos reconstituir a cidade tal como seria. Utilizaremos mesmo

documentos do séc. XIII. O defeito metodológico não será tão
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grave quanto pode, teoricamente, parecer, visto que a evolução do

urbanismo não se fez em tempos curtos, mas em tempo longo 

e lento. Talvez, dos fins do séc. XI aos fins do XIII, se não tenha

alterado substancialmente a configuração dos arruamentos e dos

prédios, ainda que estes, evidentemente, tenham mudado de pro-

prietários, por vendas, doações ou heranças. Nem se terão alterado,

substancialmente, as funções urbanas das diversas áreas. Ressal-

vamos a evolução dos templos, que foi muito grande e transformou

a imagem da cidade. Mas, quanto a estes, tentaremos imaginar o

que houve antes das grandes reconstruções iniciadas nos meados do

séc. XII e o que ficou depois.

A porta principal da cidade era a de Almedina. O percurso da

muralha entre essa porta e o paço de Sobre-Ribas não é difícil de

traçar. Aquele paço incorporou uma das torres da muralha – a da

Contenda. Entre as torres de Almedina e da Contenda ficaria outro

torreão, cujos vestígios parece terem sido recentemente descobertos

(DUARTE, 2005). Intramuros, ao longo da muralha, devemos supor

um espaço livre para circulação de quem era chamado a defendê-la.

Sendo difícil calcular a largura desse corredor livre de construções e

estorvos, devemos imaginá-lo não inferior aos 15 pés (isto é, cerca

de 4,5 m) determinado em regulamentos da Baixa Idade Média

(MONTEIRO, 1998: 345).

Da porta de Almedina ao patamar da Sé subia um dos princi-

pais eixos da cidade, hoje conservado na rua de Quebra-Costas.

Parte do percurso viria a ser convertido em escadas. Se, no séc. XII,

esse eixo não estava construído em patamares (embora com uma

configuração diferente da actual), a rua de Quebra-Costas seria

uma ladeira com 14º de inclinação média – o que a tornaria difi-

cilmente praticável para carros. Transportes, rua acima, rua abaixo,

poderiam fazer-se a dorso de cavalos ou azémolas – ou, natural-

mente, às costas de quem penosamente subia ou descia.

Nos séculos XII e XIII, a rua era ladeada por tendas de artífi-

ces e comerciantes. Documentos do séc. XIII falam de tendas
superiores (ou de cima) (LK., I: 180, 182, 233; II: 109 e 279) e de

tendas inferiores (ou de baixo) (LK., I: 264). Em 1252 havia uma

tenda in principio superiorum tendarum cum incipit descensum ad
tendas (LK., I: 180), “no princípio das tendas superiores, quando

começa a descida às tendas”. Uma referência infelizmente sem

data (LK., I: 233) fala de casas de tendis superioribus que sunt in
atrio Colimbriensis ecclesie, “das tendas superiores que ficam no

átrio da igreja de Coimbra”. Provavelmente, este “átrio” corres-

ponde ao espaço algo desafogado (ainda que então muito menor

que o de agora) a oeste-noroeste da Sé e as tendas superiores teriam

início no cimo das actuais escadas de Quebra-Costas ou ligeira-

mente abaixo do ponto onde a actual rua dos Coutinhos desem-

boca no largo da Sé. Talvez aí ficasse, em 1247, aquela tenda a que

alude o Livro das Kalendas (II: 109): tenda cum suo sobrato… et
incipit ista tenda a principio tendarum superiorum, “tenda com seu

sobrado… e começa esta tenda no princípio (da rua) das tendas

superiores”.

A rua de Quebra-Costas era, pois, uma rua de tendas ou ha-

bitada por artesãos que seriam, ao mesmo tempo, comerciantes,

vendendo directamente os produtos que fabricavam. Mas não nos

parece, ao contrário do que tem sido dito (LOUREIRO, 1964, II:

238-240), que fosse o vicus Fibulariorum, rua dos Fiveleiros.
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Dado o grande declive da rua, podemos imaginar as casas com

uma cave e um piso superior com acesso exterior por uma escada.

A cave (ou piso de baixo) era o sotano dos documentos medievais –

dedicado à actividade comercial ou industrial quando o habitante

do prédio era mercador ou artesão. O sobrato ou sobrado era o piso

de habitação. O acesso ao sobrato poderia fazer-se, a partir do

sotano, por escada interior ou, a partir da rua, por escada exterior

(Figs. 39 e 40).

Na rua de Quebra-Costas, talvez as tendas superiores (ou “de

cima”) ficassem naquele tramo que hoje desce em escadas até à

entrada da rua de Sobre-Ribas e começassem aí as tendas inferiores
(ou “de baixo”) (Fig. 41).

Uma referência de 1298 (LK., II: 285) fala de domus que est in
angulo prope aliam domum capituli que domus est supra locum ubi fit
introitus aque pluvialis ad locum qui dicitur vulgaliter Sota in vico de
Tendis, “casa que fica na esquina, junto de outra casa do cabido que

está acima do sítio onde entram as águas pluviais, no lugar a que

usam dar o nome de Sota, na rua das Tendas”.

Nos fins do séc. XIII (mas, possivelmente, já no XII), chamava-

se, pois, vico de tendis à rua de Quebra-Costas. A sota – a que já

alude um assento do Livro das Kalendas referente a 1228 (LK., II:

164) – seria bueiro, sarjeta ou sumidoiro de águas na antiga cloaca

romana. Ou seria a própria cloaca. Talvez o bueiro ficasse sensivel-

mente no ponto onde a rua de Sobre-Ribas desemboca nas escadas

de Quebra-Costas (ou ligeiramente mais abaixo). As águas das chu-
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FIG. 39 – Representação imaginária de casas medievais.



vadas sumir-se-iam assim, em parte, na sota antes de atingirem a área

onde possivelmente se realizava, na Idade Média, um mercado de

levante – isto é, aquele espaço trapezoidal no ponto mais baixo da

rua de Quebra-Costas. A esse espaço chamava-se forum ou forum
regis – ainda que a designação, provavelmente, abrangesse não só a

“praça” ou “largo” mas os edifícios envolventes. A sota, porém, seria

insuficiente quando as chuvadas eram demasiadas. Uma referência

muito posterior, a que já atrás aludimos, revela-nos que, no fim da

primavera de 1411, foi tamanha a enxurrada que arrancou as portas,

chapeadas de ferro, da Porta de Almedina (GONÇALVES, 1944: 20).

A rua de Sobre-Ribas surge mencionada várias vezes no séc.

XIII, desde 1230 (LK., I: 149 e 231; II: 10, 141, 225-226 e 318).

Algumas referências aludem simplesmente a casas super ribam, mas

outras falam de vico qui dicitur super ribam, “rua que se chama

Sobre-a-Riba”. A escarpa que existia entre a rua de Sobre-Ribas e o

plano onde se encontra hoje a escola de Almedina justifica o nome

de “riba” ou “ripa” – elemento que se encontra ainda nas palavras

“arriba” ou “ribanceira”.

Em 1268, a Sé recebeu de Maria Martins uma casa in vico de
supra ribam in parte que respicit versus quintanale Fibulariorum et est
ultima domus et jungitur loco lapidoso per quem fit descensus ad dic-
tum quintanale (LK., II: 225-226), “na rua de Sobre-a-Riba, do

lado que deita para o quintal dos Fiveleiros e é a última casa e pega

com o lugar pedregoso pelo qual se desce ao dito quintal”.
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FIG. 40 – Representação imaginária de casa medieval.



O “lugar pedregoso” seria uma azinhaga íngreme que hoje estará

conservada nas escadas (não franqueadas ao público) que descem da

rua de Sobre-Ribas ao pátio da escola de Almedina. Sendo assim, 

o quintal dos Fiveleiros ocuparia, sensivelmente, esse pátio (Fig. 41).

À mesma azinhaga poderá referir-se um assento do Livro das
Kalendas (LK., II: 318) que recorda o aniversário da morte de

Soeiro Martins, o qual deixou à Sé, em 1230, domus super ribam,

que domus est in vico ex parte quintanale Fibulariorum et ista domus
habet duo portalia et inter ipsam domum et domum monasterii Sancte
Crucis protenditur aginhagua, “casa sobre a Riba, a qual fica na rua

(de Sobre-a-Riba) do lado do quintal dos Fiveleiros e esta casa tem

duas portas e entre esta casa e a casa do mosteiro de Santa Cruz

corre uma azinhaga”.

Talvez a casa de Soeiro Martins ficasse do lado norte da azinhaga

e a do mosteiro de Santa Cruz, do lado sul. Esta podia ser uma das

que Telo Sesnandes deixou em testamento aos crúzios em 1158

(LDJT., n.° 57). Telo Sesnandes doou a Santa Cruz as suas casas que
sunt super forum Colimbrie, “que estão acima do forum de Coimbra”

e una tenda in ipso foro facta, “e uma tenda edificada no mesmo

forum”.

Se estamos certos na identificação desta azinhaga a que se refere

o assento de 1230, ela existiria, afinal, desde 1158. O próprio quin-

tal dos Fiveleiros, a que se alude no mesmo assento de 1230, está

atestado, como veremos, já em 1164. Fundamentada está, por-

tanto, a nossa suspeita de que a urbanização da área entre a mura-

lha, a rua de Quebra-Costas e a rua de Sobre-Ribas pode não ter

sofrido grandes alterações do séc. XII para o séc. XIII. E legitimada,

por isso, a nossa tentativa de reconstituirmos a área no séc. XII

(para a qual são poucos os documentos) a partir de referências

documentais (mais abundantes e explícitas) do séc. XIII. Mas deve-

mos ter presente que, se acaso ficava nesta área a corte de D. Ses-

nando (o que, repetimos, não é seguro), pode ter havido grande

renovação entre 1080 e 1088, isto é, quando o bispo D. Paterno

construiu, na corte que o conde lhe havia cedido, multa edificia.

Devemos também perguntar-nos se o grande desnível entre a rua de

Sobre-Ribas e o pátio da escola de Almedina não é, em grande

parte, artificial e se não resultou igualmente de desmonte que se

terá feito para construção de prédios.

O “quintal dos Fiveleiros” do assento de 1230 não seria um

“quintal” no sentido que hoje damos ao termo, mas antes um ter-

reiro mais ou menos vasto em torno do qual se situariam várias

casas. Aliás, o termo que se usava para “quintal” era quintana e não

quintanalis, ainda que este derive daquele.

No seu testamento, datado de 1268, o bispo D. Egas Fafes deixou

à Sé várias domus que havia adquirido in fibellaria Colimbriensi (LK.,

I: 203). Nessas casas (ou em algumas delas) viveriam fabricantes de

fivelas e de outros artigos de bronze (pois não é crível tanta especiali-

zação que os fiveleiros só fabricassem fivelas). Ainda em 1532 se cha-

mava a esta área, “o quintal”. O Tombo Antigo da Câmara regista

umas casas “que estam honde se chama o quimtal que he açima da

porta da almedina”; as casas confrontavam do sul “com rua publica

que esta dentro do dito quimtal” (Tombo Antigo: 69-70).

Parece-nos que existiria uma azinhaga ou rua estreita que ligaria

o quintal dos Fiveleiros à rua de Quebra-Costas e viria sair no actual
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FIG. 41 – A cidade medieval entre a porta de Almedina e a Sé.



n.° 21 desta última rua, onde hoje se observa um desalinhamento

na correnteza das casas. Ou a ruela corresponde ao vazio que em

planta recente da cidade ainda se observa no flanco oriental do pré-

dio que faz esquina da rua de Quebra-Costas para o pátio do Cas-

tilho (Fig. 42). Esta suposta rua estreita seria o vico Fibulariorum
de 1240.

Nesta última data, a Sé recebeu de Martim André uma tenda in
foro juxta lapidem de piscibus. Et ista domus cum suo sobrato incipit
in principio vici Fibulariorum ex parte una et ex alia parte incipit in
vici tendarum domini regis que tende sunt in vico quo itur ad eccle-
siam cathedralem et ante istam domum erat olim quidam magnus lapis
in quo vendebantur pisces et ideo dicebatur ista domus domus de petra
de piscibus (LK., II: 197), “tenda no forum junto da (banca de)

pedra dos peixes. E esta casa com seu sobrado começa, de um lado,

no princípio da rua dos Fiveleiros e, do outro, na rua das Tendas 

do Rei, tendas que ficam na rua pela qual se vai à igreja catedral. 

E diante desta casa ficava antigamente uma grande (banca de) pedra

na qual se vendiam peixes e por isso se chamava a esta casa, casa da

pedra dos peixes”.

Para além dos artigos manufacturados que se vendiam nas ten-

das, vendia-se peixe nesta área, certamente num mercado de levante

a que acorreriam também hortaliceiras, com seus legumes e frutas,

oleiros com seus barros, e muitos vendedores ou vendedeiras dos

mais diferentes artigos. Talvez se vendessem também panos, pois

iremos encontrar um Roberto, mercador, que poderia negociar com
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FIG. 42 – Alternativas de localização do vico Fibulariorum.



tecidos vindos de França ou da Flandres. O nome, Roberto, calha

mais a um imigrante francês que a um natural da cidade.

Uma postura do concilium de Coimbra, feita em 1145, com

regulamentação dos preços dos mais diversos artigos e vitualhas, 

dá-nos ideia do que mais se venderia, quer nas “tendas”, quer no

mercado de levante (LP., n.° 576): ferraduras, esporas estanhadas 

e freios também revestidos de estanho; ferros de arado, aivecas,

segas; sachos; calçado das mais diversas peles e de muitos preços,

desde o mais modesto até ao de couro lavrado e pintado; gansos,

patos de criação doméstica e bravos, abetardas, grous, rolas; cera,

sebo, manteiga, mel, queijo, pimenta, etc..

Vendiam-se também carnes na área, pois havia aí uma aljazaria
(ou duas?). O termo designava carniçaria, açougue ou talho. Talvez

na aljazaria se abatessem e desmanchassem as rezes – e a aljazaria
não fosse só para vender carnes que viessem de matadouro noutro

local.

Uma referência de 1227 (LK., I: 113) alude a casas e forno que

Pedro Peres, nessa data, deixou à Sé, que sunt juxta olim aljazariam
superiorem et prope quintanale fibulariorum, “que ficam junto da 

(ou pegadas à) antiga aljazaria de cima e perto do quintal dos Five-

leiros”.

O advérbio olim, “em tempo distante” ou “antigamente”, deixa-

-nos dúvidas sobre se a aljazaria de cima já não funcionava, em

1227, nesse lugar, ou se funcionava aí desde há muito tempo.

A designação aljazaria superior parece pressupor uma aljazaria
inferior. Uma ou outra seria a aljazaria vetera, “aljazaria velha”, que

se regista em 1227 (LK., I: 264). Nesta data, Domingas Salvado

deixou à Sé várias casas (quantas?) super aljazariam veteram… et

sunt in tendis inferioribus et ex opposito seu in directum sunt domus
monasterii Sancte Crucis, via publica per medium, “acima da aljaza-

ria velha… e ficam nas tendas inferiores e, do lado oposto, mesmo

em frente, estão as casas do mosteiro de Santa Cruz, (ficando) via

pública no meio”.

Apesar de esta aljazaria vetera e a olim aljazaria superior se acha-

rem referidas no mesmo ano de 1227, é todavia possível que as duas

designações se reportem a uma mesma aljazaria. As indicações

“perto do quintal dos Fiveleiros” e “acima da aljazaria velha… nas

tendas inferiores” deixam crer que essa aljazaria ficava abaixo da rua

de Sobre-Ribas. Mas, se havia duas aljazarias, a inferior deveria

achar-se também abaixo daquela rua, mas mais perto da muralha.

As casas do mosteiro de Santa Cruz que ficavam em frente das

de Domingas Salvado, do outro lado de uma rua, seriam aquelas

que anteriormente situámos na azinhaga cujo percurso se mantém

nas escadas que descem da rua de Sobre-Ribas ao pátio da escola de

Almedina? Sendo assim, no espaço que o edifício da escola hoje

ocupa ficariam a aljazaria superior ou vetera e as casas de Domingas

Salvado – estas, a oriente daquela.

Num assento do Livro das Kalendas relativo a 1164, regista-se

que Pedro Belo deixou à Sé as suas casas in foro [quo olim ibi ven-
debantur carnes et erat ibi macellum]. Et iste domus sunt parvum
ultra furnum de quintanale et ex opposite sunt due tende quarum una
est domni regis et alia ecclesie Sancti Jacobi, via publica per medium;

et iste domus habent duo portalia in sobrato qui portalia respiciunt
versus dictum furnum et quolibet istorum portalium habet scalam par-
vam de lapidibus et calce (LK., II: 269), “no forum [no qual antiga-
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mente se vendiam carnes e aí era o mercado] e estas casas ficam um

pouco além (ou acima) do forno do quintal (dos Fiveleiros) e do

lado oposto estão duas tendas, das quais uma é do Rei e a outra, da

igreja de S. Tiago, (ficando) via pública entre elas (isto é, entre as

casas doadas à Sé e as tendas). E estas casas têm duas portas no

sobrado, as quais deitam para o dito forno e ambas estas portas têm

pequena escada de pedra e cal”.

Temos dúvidas sobre se o que metemos entre parênteses rectos

figurava na escritura original da doação de Pedro Belo ou representa

nota acrescentada pelo escriba que resumiu o teor desse testamento

no Livro das Kalendas. A segunda hipótese é, provavelmente, a cor-

recta – e talvez o resumo tenha sido feito numa época muito poste-

rior a 1164, quando já se não venderiam carnes nem se faria mer-

cado no forum.

Ou, dadas as dúvidas sobre o advérbio olim, talvez devamos tra-

duzir: “no qual, desde tempos antigos, se vendiam carnes e era aí o

mercado”.

A área que, na Fig. 41, atribuímos ao quintal dos Fiveleiros é

suficientemente grande para podermos imaginar que havia aí rua(s)

ou viela(s). Aliás, a expressão quintanales Fibulariorum talvez se

deva traduzir por “quintais dos Fiveleiros”, melhor do que por

“quintal dos Fiveleiros”. E se houvesse rua(s) ou viela(s) nos quin-
tanales Fibulariorum, as casas de Pedro Belo podiam ficar nessa rua

(ou numa dessas ruas) e as tendas do Rei e da igreja de S. Tiago, 

do outro lado dessa mesma rua. As tendas podiam mesmo ser de

fibularii.
O forno do quintal dos Fiveleiros a que os documentos aludem

suscita-nos dúvidas. Poderíamos admitir um forno colectivo do

qual se serviriam os vários fiveleiros residentes no “quintal”. Mas a

obra dos fiveleiros era obra miúda. Para além de fivelas, fabricariam

outros pequenos objectos de bronze ou cobre – mas não caldeiros,

visto que a obra destes competia aos caldeireiros, estabelecidos no

arrabalde. Por fazerem obra miúda, os fiveleiros deviam ter, cada

um em sua tenda, seu forno próprio. Mas também podemos admi-

tir que os fiveleiros, nas suas oficinas, faziam os moldes. Depois,

todos fundiriam os seus objectos num forno colectivo. E por fim,

de novo cada um, em sua casa, faria o trabalho de lima e buril que

alguns dos artefactos haviam de requerer. Ou, para obra mais pre-

ciosa, fariam as douraduras, os tauxiados de prata ou a aplicação de

coloridos esmaltes que certa clientela havia de procurar.

Mas, vendo bem, que é que nos prova, afinal, que o forno

situado no quintal dos Fiveleiros era para uso destes artesãos? Não

poderia ser forno de pão? Não poderia ser para serviço da aljazaria,

visto que uma outra aljazaria, situada em frente do mosteiro de

Santa Cruz e adquirida pelos crúzios em 1166 (LDJT., n.° 119),

também tinha forno? A hipótese de servir para queimar lixos urba-

nos parece-nos menos provável, dada a posição intramuros.

Em 1115, Roberto – provavelmente, como dissemos, um fran-

cês que terá vindo no tempo do conde D. Henrique – tinha duas

casas, contíguas, que ficavam perto da aljazaria e supomos situadas

ao fundo da rua de Quebra-Costas, do lado direito de quem desce

(DMP, DP., III, n.° 520 e IV, n.° 165).

Da porta de Almedina partia rua larga – mais ou menos coinci-

dente com a actual de Fernandes Tomás – para outra porta da

cidade, a de Belcouce. O nome Belcouce – ou melhor, a sua forma
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antiga, Avalcozi, Avalcouze, Alcous – significa “o sítio do arco” (SIL-

VEIRA, 1922: 202-203). Este seria o famoso arco romano.

Nessa área vivia o alvazil D. Mendo Baldemires, contemporâneo

de D. Sesnando. Terá tido esse cargo, como vimos, de 1086 a 1101.

D. Mendo e sua irmã, Sissili, deixaram à Sé, por testamento, sua

domus ou curtis que, a oriente, confrontava com a via que se dirigia

à porta de Belcouce; a ocidente, com a muralha da cidade; a norte,

com a platea que conduzia ao forum; e a sul, com essa mesma porta

de Belcouce.

Devemos situar a domus de D. Mendo Baldemires na rua de

Fernandes Tomás, perto do actual Governo Civil. Metade dessa

domus seria cedida, por troca, em 1123, pelo bispo D. Gonçalo, 

a Fernando Peres, o valido da condessa D. Teresa (LP., n.os 397 

e 579 = DMP, DP., IV, n.° 313). Talvez Fernando Peres, nomeado

para o governo de Coimbra, em 1121, por D. Teresa, tenha fixado

aqui residência. Mas, porque o bispo lhe cedeu apenas metade da

domus, viveria Fernando Peres numa residência de que era apenas

coproprietário? Ou tratar-se-á de um caso em que um grande 

prédio foi transformado e convertido em duas habitações autó-

nomas?

António de Vasconcelos (1930: 101) sugeriu que, no séc. XII,

houve uma igreja no sítio onde hoje se encontra o edifício do Go-

verno Civil. Baseou-se o autor no achado de alguns capitéis româ-

nicos. Estes, porém, terão pertencido a um palácio do séc. XIV

(GONÇALVES, 1980a: 315-316), eventualmente sucedâneo da resi-

dência de D. Mendo Baldemires e do conde Fernando Peres. A exis-

tência de tal palácio não está documentalmente certificada, mas

dizia-se, no séc. XVIII, que havia pertencido às filhas de D. Sancho I

(O Archeólogo Português, 27: 91). Um falcoeiro da casa real tinha,

aliás bem perto, uma vinha (LK., I: 190).

A norte da residência de Mendo Baldemires ficava, de acordo

com os documentos, uma platea que conduzia ao forum. A palavra

platea designava “rua larga”. Com esse sentido se encontra nas Eti-
mologias de Santo Isidoro, XV, 2, 23 – e a obra era conhecida na

época e na cidade: o bispo D. Paterno tinha um exemplar que doou

à Sé; também a tinham alguns civis, homens cultos, como Alvito

Recemondes, que morreu em 1124 (COSTA, 1983: 12 e 55).

Devemos identificar a rua que ia de Belcouce até ao forum com

a actual de Fernandes Tomás. Talvez, nessa época, a rua tivesse casas

só do lado oriental. As do lado ocidental, se as houvesse, ficariam

encostadas à muralha, pelo interior, e prejudicariam a defesa.

Nesta rua, e perto do forum, ficaria o terreno que, em Março de

1123, Arquibaldo e sua mulher Elvira venderam a Anaia Vestrares

(DMP., DP., IV, n.° 329). O terreno é localizado pro illud forum
juxta murum civitatis e indicam-se os seguintes confrontos: a

oriente, via pública; a ocidente, murus civitatis; a norte, domus de

um Nuno; a sul, domus de João Vistreliz. A rua a oriente seria o beco

da Imprensa?

Não se nos afigura que tenha ficado na platea que ducit ad
forum a curtis de D. Sesnando onde o bispo D. Paterno construiu

multa aedificia. Com efeito, tendo a doação do cônsul ao bispo

sido feita com a condição de esses aedificia reverterem para o rei

por morte de D. Paterno, é mais credível que os aedificia cons-

truídos pelo bispo tenham sido, como atrás dissemos, as tendas do

forum Regis.
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Uma outra rua partia da porta de Belcouce para a Sé: era a que

hoje se chama de Joaquim António de Aguiar. Ficava nela uma

igreja que precedeu a românica de S. Cristóvão. Esta foi iniciada

antes de 1169 mas as obras decorriam ainda nos finais da década de

1180 (REAL, 1995: 215). Sob o templo românico que foi destruído

no séc. XIX para edificação de um teatro, havia um outro edifício

que A. Filipe Simões (1870) interpretou como cripta dessa igreja

mas que Manuel Real (1995a: 208-209) justamente reinterpretou

como outra igreja, de menores dimensões, do tempo dos condes 

D. Henrique e D. Teresa, ou mesmo anterior (Fig. 43). Para Antó-

nio de Vasconcelos, o templo teria sido edificado entre 1109 e

1114. A sua argumentação não é inteiramente convincente, pois

cita documentos cuja alusão a esta igreja de S. Cristóvão não é

óbvia. O autor (VASCONCELOS, 1930: 97) considerou que a igreja

de S. Cristóvão pode ter sido aquela mesma (ou aquele “mosteiro”)

que o bispo D. Gonçalo confiou a um abade João, conforme se leria

em documento infelizmente perdido. Diria o documento:

Gondiçalvus, episcopus Conimbrigens, vobis, devoto abbati Johannis

et coeteris heremitis qui vobis adhaerent et adhaerere voluerint secundum

regulam beati Augustini, facimus licentiam habitandi in hac civitate in

monasterio quod vobis construere statuit illustris dominus comes Henricus,

quod tamen secundum ecclesiastica nostra sit sub potestate et dominio…”

Gonçalo, bispo de Coimbra, a vós, devoto abade João, e aos outros ere-

mitas que se vos juntarem ou quiserem juntar na observância da regra

de Santo Agostinho, concedemos licença para habitardes no mosteiro

que o ilustre senhor conde D. Henrique determinou que construísseis

nesta cidade, sujeitos, todavia, à nossa autoridade e jurisdição…”.

A data crítica do documento tem sido estabelecida entre 1109

(ano em que D. Gonçalo assumiu o episcopado) e 1112 (ano da

morte do conde D. Henrique). Não nos parece, porém, que o

documento tenha de ser necessariamente atribuído a esses anos e

interpretado como confirmação do primeiro “abade” desta igreja

colegiada. É possível que o monasterium tenha sido construído 

em tempo do conde D. Henrique e do bispo D. Maurício (1099-

-1108). D. Gonçalo (1109-1127) terá confirmado a licentia habi-
tandi aos “eremitas” que já aí viviam (e aos que se lhes quisessem

juntar) e nomeado (ou confirmado) um abade João que pode não

ter sido o fundador. Os heremitae podem estar, no diploma do

bispo, tomados como pessoa moral ou colectiva. Como colecti-

vidade, ter-se-iam estabelecido no tempo de D. Henrique e de 

D. Maurício. D. Gonçalo terá confirmado a comunidade e um

“abade”, afirmando que deviam sujeitar-se à jurisdição episcopal.

Sendo assim, o documento será anterior a 1127 (ano da morte de

D. Gonçalo), mas poderá ser de data próxima desse ano.

Quem seria este abade João? Poderá ter sido D. João Peculiar?

D. João Peculiar (um dos fundadores do mosteiro de Santa

Cruz, depois bispo do Porto e finalmente arcebispo de Braga)

ordenou hũa boa cassa de religion en San Christovan (CRUZ, 1968:

109). Tem-se considerado que esta casa de religião foi o mosteiro

de S. Cristóvão de Lafões. O facto de, na Vida de D. Telo (NASCI-

MENTO, 1998: 60-61), se dizer que D. João Peculiar fundou o

mosteiro de S. Cristóvão “num dos seus territórios” (quoddam suo
ducatu) parece dar razão a essa hipótese. Mas, regressado de

França em 1126 (COSTA, 1979), D. João Peculiar poderá ter sido

designado prior ou abade de S. Cristóvão de Coimbra, ainda nesse
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FIG. 43 – Planta e fachada da demolida Igreja de S. Cristóvão.



ano, ou entre 1126 e 1128, sem prejuízo de ter fundado o mos-

teiro de Lafões. 

É mais do que incerto, porém, que D. João Peculiar fosse prior

de S. Cristóvão de Coimbra quando D. Telo (o fundador de Santa

Cruz) lhe falou do seu desejo de fundar um novo mosteiro em

Coimbra e do pedido que já havia feito à condessa D. Teresa no sen-

tido de esta lhe ceder os banhos régios – pedido que D. Teresa não

havia atendido (NASCIMENTO, 1998: 60-61). Este encontro deve

situar-se entre 1126 (data do regresso de D. João Peculiar de França)

e 1128 (data em que D. Afonso Henriques assumiu o poder).

Se, em 1109-1112, o prior de S. Cristóvão era também um

João, parece-nos que este não deve identificar-se com D. João Pe-

culiar. Terá sido João Cirita, que mais tarde terá assumido a direc-

ção do mosteiro de S. Cristóvão de Lafões (MATOS, 1998: 12)?

Pela igreja primitiva de S. Cristóvão (isto é, pela suposta cripta)

podemos julgar da planta e das dimensões das igrejas que haveria

intra e extramuros nos finais do séc. XI e nos inícios do XII. Cober-

tas de madeira, seriam pequenos templos. A catedral e a igreja de 

S. João, das quais já falaremos, poderiam ser maiores.

De certeza, a igreja de S. Cristóvão existia já em 1108 (MATOS,

1998: 5). Talvez possamos recuar pelo menos um ano. Em 1107,

Cid Aires adquiriu à Sé metade de uma curtis que havia pertencido

a Soleima Alcarraque. Este Cid Aires seria parente, por afinidade,

do franco D. Rabaldo, uma das figuras mais importantes da corte

de D. Henrique e D. Teresa (VENTURA, 2002-2003: 92, nota 16).

A outra metade foi pelo mesmo Cid Aires adquirida em 1108 (LP.,

n.os 421, 322 e 348). Ora o documento n.° 348 do Livro Preto dá

como confrontações do prédio, a sul, a igreja de S. Cristóvão; a

oriente, a curtis de Paio Cartemires (que foi juiz na cidade em 1087

e 1088, vid. VENTURA, 2006b); e a ocidente, a curtis de Domingos

Singemires. Devemos supor que existia uma rua entre aqueles prédios

e a igreja e que aquelas casas ficavam entre a rua de S. Cristóvão e a

de Joaquim António de Aguiar. Um outro documento, de 1108, é

uma venda, a Cid (o mesmo Cid Aires?), de outra casa in loco predicto
prope ecclesie Sancti Christophori, que tinha, a oriente, via pública, a

ocidente, outra casa que havia sido do presbítero Mendo e, a sul, uma

casa de Anaia Vestrares (DMP, DP., III, n.° 286).

Terá Cid Aires adquirido esta casa para sua residência em

Coimbra? O mesmo Cid Aires parece ter sido primeiro senhor do

mosteiro de S. Cristóvão de Lafões (DMP, DR., II: 650). Terá esco-

lhido o santo titular por ser S. Cristóvão o padroeiro da igreja coim-

brã junto da qual vivia?

Tem-se sugerido que, na área da igreja de S. Cristóvão, havia, no

séc. XII, uma mouraria e até alegado que a rede muito irregular das

estreitas ruas dessa parte da cidade testemunha essa ocupação dos

mouros que terão ficado em Coimbra depois da reconquista 

de 1064. Ora a presença, nas vizinhanças da igreja e da porta de

Belcouce, de famílias abastadas e cristãs não se harmoniza com 

tal ideia.

Junto da porta de Belcouce vivia, como vimos, ainda no tempo

do conde D. Henrique, o alvazir D. Mendo Baldemires, numa

domus ou curtis onde depois poderá ter residido, na década de

1120, o conde Fernando Peres. Mais perto da igreja tinha casa, em

1108, o juiz Paio Cartemires. Na mesma data, tinha aí residência
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(ou uma das suas casas) Anaia Vestrares. Vivia ainda aí D. Maria

Anaia, que faleceu e foi enterrada no cemitério de S. Cristóvão em

1138 e de quem se conservou a lápide funerária (BARROCA, 1995:

118-119; BARROCA, 2000, inscrição n.° 76). Esta D. Maria Anaia

era filha de Anaia Vestrares e irmã de Martim Anaia e do bispo 

D. João Anaia, que governou a diocese de Coimbra de 1148 a 1154

(VENTURA e FARIA, 1990: 48-49). Outros Anaias tiveram casas na

área e (ou) relações com S. Cristóvão (MATOS, 1998: 51-79).

Só por excesso de dúvida e crítica podemos supor que as perso-

nagens citadas eram proprietárias de prédios nas imediações de 

S. Cristóvão mas não viviam neles e os tinham arrendados a 

mouros.

Múltiplas vendas e doações de casas nas cercanias da igreja, 

ao longo do séc. XII (MATOS, 1998), registam proprietários cristãos

e nem entre as testemunhas dos contratos (frequentemente esco-

lhidas, na época, entre vizinhos dos prédios vendidos ou doados)

encontramos nomes de raiz árabe. Exceptua-se aquele Soleima

Alcarraque cujo prédio Cid Aires adquiriu em 1107 e 1108. Mas

Soleima Alcarraque era grande proprietário que tinha, além da

domus junto de S. Cristóvão, uma extensa herdade fora de Coim-

bra, onde viria a surgir a povoação que ainda tem o seu nome:

Alcarraques.

Em casa de Cid Aires terá sido criado o futuro bispo do Porto,

Fernando Martins, que, no seu testamento, menciona Cid Aires 

e sua mulher como seus nutritores, isto é, os que o haviam criado e

educado (VENTURA, 2002-2003: 99).

Mas em que se pode fundamentar, afinal, a ideia de que terá

havido uma mouraria nas imediações da igreja de S. Cristóvão? 

Talvez num assento do Livro das Kalendas (LK., I: 241), que regista

a morte, em 1262, de Soeiro Geraldes, o qual deixou à Sé una
domus que vocatur de Moraria que est in parrochia Sancti Chris-
tophori, “uma casa que se chama de Moraria, que fica na paróquia

de S. Cristóvão”. E ainda numa venda, feita a Geraldo Afonso, em

1276, de casas de Domingos Peres do Átrio, que confrontavam, 

a leste, com moraria (MATOS, 1998, n.° 101A; VENTURA, 2002: 37,

nota 65). “Do Átrio” é certamente um cognome derivado do facto

de Domingos Peres viver junto do atrium da igreja – ou mesmo

apenas uma precisão quanto a este Domingos Peres, que era aquele

que vivia junto do atrium.

Ora estes documentos não sustentam minimamente a hipótese

de uma mouraria. Em primeiro lugar, são muito tardios (da

segunda metade do séc. XIII). Num documento de 1119 (DMP,

DP., IV, n.° 107), que corresponde à desistência que faz Maria

Cipriana, a favor de seu irmão Cipriano, dos seus direitos sobre

uma casa, situa-se esta in illa medina… in recorrentia Sancti Chris-
tophori, “na medina… na freguesia de S. Cristóvão”. Sendo curioso

o uso da palavra medina para esta área, não nos parece que ela se

possa justificar pela existência de um bairro de mouros. Talvez se

deva mesmo entender medina como equivalente da expressão

“intramuros”.

Em segundo lugar, da casa que Soeiro Geraldes deixou à Sé em

1262, não se diz que est in Moraria, mas que vocatur de Moraria,

“que se chama da Moreira”. E, no documento de 1276, a moraria
dada como confronto das casas de Domingos Peres do Átrio é cer-

tamente uma rua – aquela, muito estreita, que hoje tem nome de

beco da Amoreira.
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A moraria de S. Cristóvão, no séc. XIII, derivaria seu nome do

de uma árvore, e não de mouros que aí viveriam ou teriam vivido.

Se os notários se referissem a uma mouraria (de Mouros) teriam

mais do que provavelmente escrito mauraria, visto que Mouros

eram Mauri. Moraria referir-se-á, aqui, à árvore “moreira” (hoje,

amoreira) – e o nome estará conservado no actual do beco da

Amoreira. A árvore existia na época e deu nome a povoações,

designadamente à de Moreira de Rei (Trancoso) ou Moreira de

Cónegos (Guimarães). Esta última encontra-se já referida em

documento de 964 (PMH, DC., n.° 88), que alude às villas de

Moraria et Castineira (Moreira e Castanheira). Em alternativa,

podemos pensar que moraria é grafia por muraria, tal como se

escrevia logar por “lugar” ou molher por “mulher”. E muraria
poderia ser área que recebera essa designação por ter muitos

muros antigos.

Os confrontos das casas de Domingos Peres do Átrio, que

tinham ruas a oriente, sul e ocidente e, a norte, casa e cortinhal de

Vasco Afonso, pretor de Coimbra, sugerem que as casas ficavam

onde hoje convergem o beco da Amoreira, a rua da Estrela e a Cou-

raça de Lisboa; mas, no séc. XIII, tal ponto de convergência seria

recuado relativamente ao que hoje vemos.

Na área de S. Cristóvão e da Estrela, o beco da Amoreira e a rua

das Esteirinhas desenham um arco de círculo que, por ter um dese-

nho contrário ao que seria o modelado natural do terreno, não pode

deixar de surpreender-nos. As curvas de nível naturais, prévias a

qualquer edificação (romana ou medieval), formariam uma conve-

xidade voltada a sudoeste. Aquelas ruas, pelo contrário, formam,

para quem se situa (ou imagina situado) na torre pentagonal da

muralha integrada no edifício do Governo Civil, um côncavo. 

O mais provável é que tal anomalia se explique pela existência de

qualquer edifício ou recinto de época romana ou medieval muito

antiga que desapareceu sem deixar outro vestígio que não seja, na

malha urbana, essa estranha configuração.

A hipótese de um pequeno anfiteatro romano não será de rejei-

tar em absoluto. Mas, mesmo para um modesto edifício deste tipo,

o espaço não seria folgado. Outra hipótese nos parece mais verosí-

mil: a de um “castelo”, eventualmente de fins do séc. XI ou de iní-

cios do séc. XII. Voltaremos a esta hipótese no capítulo que dedica-

remos às muralhas da cidade. Mas, fosse o que fosse que tivesse

existido nesta área, podiam conservar-se, no séc. XIII, muros anti-

gos que justificariam a designação de muraria (grafada como mora-
ria). Sem rejeitarmos esta nossa própria hipótese, inclinamo-nos

todavia mais para a explicação de Moraria como nome relacionado

com a árvore, amoreira.

A descrição que até agora fizemos da cidade permitiu-nos defi-

nir três ruas dos fins do séc. XI e dos inícios do XII: as que agora se

chamam de Fernandes Tomás, de Joaquim António de Aguiar e de

S. Cristóvão. Quanto a esta última, que hoje é secundária e se liga

em cotovelo à rua da Ilha, podemos duvidar se, naquela época, não

se continuaria, paralela à de Joaquim António de Aguiar, até ao

espaço fronteiro à Sé, espaço que, nos documentos do séc. XII, apa-

rece referido como ante fores ecclesie Sancte Marie.
Por outro lado, do forum regis acima da porta de Almedina subia

também até à Sé, como vimos, um arruamento que é hoje a rua de

Quebra-Costas e se chamava rua das Tendas.
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Temos de tentar agora reconstituir o espaço nas imediações 

da Sé.

Para falarmos da Sé e da sua área, parece útil regressarmos 

à época visigótica, tanto mais que, ao tratarmos desse período, nos

limitámos a sugerir o local de implantação do templo que terá sido

erguido intramuros para servir de sé episcopal na ocasião em que o

bispo se transferiu de Conimbriga para Aeminium.

Nessa época (fins do séc. VI ou inícios do VII), a Sé de Coim-

bra – como, aliás, as de outras dioceses – integrar-se-ia num con-

junto edificado que, para além do templo, incluiria baptistério (edi-

fício autónomo, ainda que eventualmente encostado à igreja), paço

do bispo, celeiro, adega, cemitério, etc. Os concílios peninsulares

visigóticos testemunham a vida comunitária (sub regula) dos clé-

rigos em torno dos bispos e das suas sés, segundo o modelo intro-

duzido por Santo Agostinho na catedral de Hipona (CARRERO SAN-

TAMARÍA, 2000: 761). Não podemos, por falta de dados

arqueológicos, reconstituir a organização interna do conjunto de

Coimbra, que ocuparia toda uma ínsula.

Com reconstruções, o conjunto edificado de época visigótica

pode bem ter-se mantido através da primeira ocupação muçul-

mana, da primeira reconquista cristã, da segunda ocupação islâ-

mica e ter chegado à reconquista definitiva de Fernando Magno

(1064). Estaria de pé em 1094, visto que foi sobre o altar da Sé

que o conde D. Raimundo fez doação do mosteiro de Vacariça 

à catedral (LP., n.° 82). Mas, sendo pouco credível que um con-

junto edificado nos fins do séc. VI se tenha mantido sem altera-

ções até 1094, devemos presumir que sofreu transformações,

mesmo profundas, em algum tempo. É possível que tenha havido

reconstrução depois da reconquista da cidade por Afonso III, em

878 – mas não temos documentação que ateste essas hipotéticas

obras.

Dois documentos de 1086 (LP., n.os 87 e 170) poderão refe-

rir-se à vetera (ou vetus) ecclesia e têm-se tomado nesse sentido. 

O primeiro, porém, é uma doação à beate Marie sedi veteri Colim-
brie territorium e o segundo, à ecclesia Sancte Marie que est in
veteri sede episcopali Colimbrie. Talvez se deva entender que veteri
se aplica à antiguidade do bispado (sedes episcopalis) e não à da

fábrica da igreja (ecclesia Sancte Marie). Mas, em 1108, Guterre

Soares contemplou no seu testamento a ecclesie Sancte Marie illi
nove ecclesie episcopali sedi Colimbrie (DMP, DP., III, n.° 293; LP.,

n.° 542), “igreja de Santa Maria-a-Nova, igreja sede episcopal de

Coimbra”.

Em 1110, Ximena Forjaz deixou em testamento à Sé nostrum
furnum cum sua corte que est juxta illam ecclesiam novam (LP., 

n.° 38). Neste caso, a ecclesia nova poderá ser a de S. João Almedina,

reconstruída por D. Sesnando e “nova”, portanto, em 1110. Esta

Ximena Forjaz era mulher de João Gondesendes e este tinha uma

corte junto da igreja de S. Salvador (LP., n.° 456). No mesmo ano,

aliás, uma Sancha fez testamento ad ecclesia nova in sede de illo epis-
copo (LP., n.° 419 = DMP, DP. III, n.° 364). As doações feitas à Sé

são tão consistentemente dirigidas à “igreja de Santa Maria” que nos

parece difícil admitir que a “igreja nova na sede do bispo” seja a

catedral. Se tomarmos “sede” no sentido de “residência” (o que nos

parece mais do que verosímil), esta ecclesia nova seria a igreja ses-

nandina de S. João de Almedina, como, aliás, Pierre David (1943:

19-20) sustentou. Não subscrevemos, porém, a opinião de que 
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S. João de Almedina funcionava como baptistério da Sé: a igreja

catedral teria seu baptistério in loco.

Se Ximena Forjaz e Sancha podem ter-se referido à igreja de 

S. João de Almedina, Guterre Soares refere-se seguramente à Sé.

Parece devermos deduzir, pois, que a Sé foi reconstruída antes de

1108. Por outro lado, um documento de 1088 (LP., n.° 398 =

PMH, DC., n.° 695) recorda que Martinho, prior da Sé, havia

cedido vitaliciamente a Boa Mendes uma curtis vizinha da igreja

mediante a entrega de 100 soldos destinados a obras in ipsius
monasterii sui edificiis. As dúvidas sobre a autenticidade de alguns

dos documentos do tempo de D. Sesnando relativos à Sé (PRADA-

LIÉ, 1974) não afectam a credibilidade de muitos dos actos a que

tais documentos aludem. Não temos, pois, razão para duvidar da

operação financeira que se destinou a custear obras “nos edifícios”

da catedral – e o documento constitui prova (ou, pelo menos, pon-

deroso argumento a favor) da existência de um conjunto edificado

que incluiria mais que a igreja propriamente dita. A designação de

monasterium não deve perturbar-nos, dada a terminologia da época

– que não usava os termos ecclesia, monasterium ou baselica com

sentidos muito precisos e mutuamente exclusivos. Talvez monas-
terium se refira aos anexos da igreja (ou ao conjunto, incluindo

também a igreja). O cabido da Sé de Hipona, onde S. Agostinho

introduziu a vida comunitária, era o monasterium clericorum, “mos-

teiro dos clérigos”. O concílio de Coiança (1050 ou 1055), cujas

determinações podem ter sido observadas em Coimbra, recomen-

dava a vida comunitária do clero catedralício.

O projecto de reconstrução da Sé poderá ter sido de D. Paterno

(1080-1087) ou de D. Maurício (1099-1108). Porque a cidade não

podia ficar sem uma igreja em que o bispo oficiasse, ter-se-ia aguar-

dado que as obras de S. João de Almedina – que estavam em curso

em 1087, como se deduz do testamento de D. Sesnando que

adiante examinaremos – se completassem ou, pelo menos, estives-

sem suficientemente avançadas para se poderem celebrar actos de

culto nessa igreja. Ora, em 1087, as obras de S. João estariam adian-

tadas, pois o bispo D. Paterno, falecido nesse ano, foi enterrado

nessa igreja (se aceitarmos como boa a notícia de Pedro Álvares

Nogueira, na sua Vida dos bispos de Coimbra). Assim, a reconstru-

ção da Sé poderá ter começado no tempo de D. Paterno, conti-

nuado nos de D. Crescónio (1092-1098) e D. Maurício (1099-

-1108) e sido concluída no de D. Gonçalo (1109-1127)? Pedro

Álvares Nogueira diz, da catedral: “… era hũ sumptuoso templo, o

qual o bispo dom Gonçalo mandou fazer as suas custas…”

(NOGUEIRA, 1942: 31).

Na escritura de doação do mosteiro de Lorvão à catedral, feita

por D. Henrique e D. Teresa em 1109 (DMP, DR., n.° 15 = LP.,

n.° 59), diz-se: Facta est carta testamenti et confirmata super altare
supranominata ecclesia, “Feita e confirmada (esta) carta de doação

sobre o altar da mencionada igreja”. Era comum, na época, redigir

e assinar escrituras de doação sobre as mesas dos altares.

É possível que a doação de Vacariça, feita por D. Raimundo,

como vimos, tenha sido assinada na Sé antiga, em 1094, e a doação

de Lorvão, na Sé já reconstruída em 1109. Nuns anais quatro-

centistas do mosteiro de Santa Cruz diz-se que “este conde Dom

Anrique fez a see de Cojmbra” e que “esta see consagrou Dom 

Bernardo arcebispo de Tolledo” (CRUZ, 1968: 97-98). Não temos

razão séria para duvidar da notícia e o bispo de Toledo, D. Ber-
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nardo, confirma a doação que D. Henrique e D. Teresa fazem do

mosteiro de Lorvão à Sé.

Se D. Gonçalo terminou o templo, Guterre Soares (o que fez

testamento, em 1108, à nova ecclesia) ter-se-á referido a uma

igreja que ainda estava em construção, embora talvez quase

pronta. É igualmente possível que D. Maurício tenha sido o ini-

ciador das obras mas que tenha morrido antes da conclusão,

tendo a nova igreja sido sagrada no tempo do seu sucessor, 

D. Gonçalo. Na hipótese de as obras da catedral terem começado

no tempo de D. Maurício, o citado documento em que o prior

D. Martinho (Simões) cede a curtis a Boa Mendes corresponde-

ria a uma recolha de fundos para obra projectada mas ainda não

iniciada.

Seja como for, a reedificação da Sé deve datar-se entre 1086 e

1109, ou entre 1094 e 1109.

A esta reconstrução pode, talvez, atribuir-se uma inscrição con-

sagratória da qual, porém, não existe mais que um fragmento: …

MARIAE VIRGINIS… (VASCONCELOS, 1930: 36-37 e 334; BARROCA,

1995: 117-118; BARROCA, 2000, II (1), n.° 42, considerando que

se trata de lintel e datando a inscrição, por critérios paleográficos,

do último quartel do séc. XI ou dos inícios do XII). Talvez na ins-

crição figurasse o nome do bispo D. Gonçalo – e Pedro Álvares

Nogueira terá baseado a sua informação nalguma cópia, hoje per-

dida, dessa epígrafe.

A reconstrução e sagração da igreja poderá ter sido seguida pela

reforma do cabido, que G. Pradalié (1974: 93) atribuiu ao bispo 

D. Gonçalo.

Ignoramos que projecto de reconstrução terá sido elaborado 

e executado. Não se limitaria à igreja, visto que o documento de

1088 fala de aedificia, no plural.

O templo anterior à reconstrução, isto é, o que existiria aquando

da reconquista definitiva da cidade em 1064, tinha, a sul, um

atrium que aparece designado por atrium australis no doc. n.° 20 do

Livro Preto.

O atrium de uma igreja era um espaço não coberto mas nor-

malmente murado e até, às vezes, porticado. Uma lei de Childe-

berto I e Clotário I (meados do séc. VI) diz: “Que ninguém se per-

mita arrancar um ladrão ou qualquer culpado do átrio de uma

igreja, como está acordado com o bispo. E se houver igreja cujo

átrio não seja murado, considere-se como átrio um espaço de 50

ares a partir dos dois muros (da igreja)” (GAUTHIER, 2002: 31-32),

O espaço de 50 ares corresponde a cerca de 5.000 m2. Não

podemos, de ânimo leve, aplicar à Coimbra do séc. XI uma deter-

minação válida para o regnum Francorum do séc. VI. Mas, na Idade

Média peninsular, e antes de uma redefinição de Afonso X, os atria
variavam entre 30 e 84 passos (BANGO TORVISO, 1989: 127).

Dando ao passo a medida de 1, 48m e supondo atria quadrados,

teríamos entre c. 1970 e c. 15.500m2. Ora o espaço no qual inse-

rimos a Sé e o seu atrium australis tem pouco mais de 3.000 m2. 

A reconstituição esquemática que apresentamos na Fig. 44 talvez

corresponda ao que haveria em Coimbra na década de 1080: orien-

tada a ocidente, a igreja teria, em frente dela, o cemitério parcial-

mente reconhecido em 1933 (VASCONCELOS, 1935a: 192-231;

CORREIA, 1946: 99-124) – cemitério que, aliás, poderia estender-se

para outros lados; a sul ficaria o atrium australis.
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Talvez no lado sul do atrium australis ficasse a “adega” dos cóne-

gos da Sé. No obituário da catedral refere-se a doação que Maria Pais

(falecida em 1130) fez de umas casas que sunt justa atrium, que domus
contiguantur apotece nostra de atrio que apotheca fuit de Petri Fernandi
canonici (LK., I: 268), “casas que ficam junto do átrio, as quais pegam

com a nossa adega do átrio, a qual foi do cónego Pedro Fernandes”.

Esta “adega” não será a mesma a que se alude num outro assento

do mesmo obituário (LK., II: 252), agora referente a Fernando

Rodrigues. Foi este filho de Elvira Rabaldes e de seu segundo

marido, Rodrigo Pais, alcaide da cidade (VENTURA, 2002-2003:

114). Falecido em 1191, Fernando Rodrigues deixou à Sé umas

casas que confinavam com a adega da catedral, ficavam na direcção

da torre dos sinos e tinham um portal grande virado para as casas

que haviam sido do bispo de Lisboa. Devemos considerar a hipó-

tese de a “adega” ficar na rua da Ilha. Seriam duas adegas diferentes,

a “adega” do atrium e a que confinava com as casas de Fernando

Rodrigues. A primeira existia em 1130, anteriormente à construção

da Sé românica; e a segunda, em 1191, quando o actual edifício da

Sé estava concluído e o claustro era um projecto que iria executar-

se. A nossa tradução de apoteca por “adega”, baseada na etimologia

(pois apoteca ou apotheca deu “adega”), não deve fazer-nos esquecer

que apoteca tinha um sentido mais geral de “armazém” e que nela se

poderiam guardar cereais e outros víveres.

Se a reconstituição da nossa fig. 44 é meramente conjectural,

sem base em dados arqueológicos, parece-nos que não podemos
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FIG. 44 – Desenho imaginário da Sé do séc. XI e seus anexos.



reduzir muito a área ocupada pela Sé e pelas suas dependências.

Levantamos, por isso, sérias dúvidas à hipotética localização da

mesquita a sul da Sé, proposta por Walter Rossa (2001: 180).

Fundado na suposta (mas credível) tolerância de D. Sesnando,

Walter Rossa considera que o cônsul não terá permitido a des-

truição da mesquita e imagina-a situada a par da Sé, a sul. Mas,

perante a nossa reconstituição do espaço, não vemos lugar para a

mesquita nesta área: a ínsula da Sé viria, a sul, até um arruamento

que, como vimos, poderia ser de origem romana e terá sido des-

viado ou reduzido apenas aquando da construção do claustro da

Sé românica.

A localização da mesquita (ou da mesquita principal) de Coim-

bra constitui um complexo e melindroso problema. Não lhe encon-

tramos referência na documentação coimbrã de fins do séc. XI e

não há nenhum topónimo que dê pistas para a identificação do

lugar onde terá ficado essa mesquita. Ficando o atrium australis a

sul da Sé, e tendo em atenção que logo subia, íngreme, a encosta do

morro em que se erguia a alcáçova, não nos parece que houvesse

acomodação para o templo islâmico. O muro mais importante de

uma mesquita era o de sudeste, virado a Meca. Ora, numa hipoté-

tica posição da mesquita a sul da catedral, tal muro ficaria oprimido

e humilhado pela encosta. Podemos perguntar-nos se, na época em

que terá sido construída a mesquita principal de Coimbra, já se

observaria a orientação canónica para Meca. E mais do que isso:

que coordenadas é que os Muçulmanos atribuiriam, nessa data, 

a Coimbra e Meca? Só conhecendo esses parâmetros poderíamos

saber o que, então, se consideraria orientação para Meca. Esta

dúvida, porém, não parece importante, pois, qualquer que tenha

sido a exacta orientação da mesquita de Coimbra, o muro da qui-
bla ficaria sempre a sul ou sudeste.

Podemos todavia admitir que, tendo a catedral visigótica tido um

átrio, a mesquita foi instalada nesse espaço – que terá retornado à sua

função original algum tempo depois de 1064 mas antes de 1086 visto

ser desta data a primeira referência documental ao átrio (LP., n.° 20).

Será que a mesquita ficaria mesmo no lugar da Sé e foi con-

sagrada como catedral a seguir à reconquista de 1064, como pre-

tendeu António de Vasconcelos (1930: 24-29)? Será que D. Ses-

nando, afinal, permitiu que a mesquita maior fosse transformada

em catedral?

Em anais quatrocentistas de Santa Cruz diz-se: “E ElRey Dom

Fernando em a mjsqujta mayor fez novecentos cavalleyros todos

novees” (PMH, Scriptores, 1: 24; CRUZ, 1968: 97). Deveremos tomar

por boa esta informação tão tardia, duvidando apenas de tão grande

número de cavaleiros? Na Crónica Geral de Espanha de 1344 diz-se:

“El rei dõ Fernando, depois que entrou em a cidade de Coymbra

como já dissemos, fez Rodrigo de Vivar cavalleiro ẽna mizquita

mayor ẽ esta maneira: cingiulhe a espada e deulhe paz enna boca e 

nõ lhe deu rostrada. E, desque foi cavalleiro, ouve nome Roy Diaz. 

E tomou logo a espada do altar por mandado del rei e fez nove ca-

valleiros novees. E el rey fezlhe muyta honra e louvou muyto a Deus

por lhe fazer tanta mercee ẽ cobrar Coỹbra” (III: 315). Este Rodrigo

de Bivar foi o célebre Cid, o Campeador (c. 1043-1099) – que,

banido por Afonso VI, se colocou ao serviço do emir de Saragoça.

Também não podemos ignorar o que diz uma descrição árabe

anónima: “O Porto (erro por Coimbra) é uma cidade antiga, uma

das capitais do Ocidente de al-Andalus; nela existia uma mesquita
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aljama que foi transformada pelos cristãos quando conquistaram 

a cidade; actualmente é a capital de al-Rink al-Rumi (D. Afonso

Henriques). Possui grandes muralhas e portas fortificadas, uma

imensa terra de lavoura e um vasto território que compreende duas

mil aldeias e um total de setenta castelos. Produz nozes, amêndoas,

uvas e figos em grande quantidade” (MOLINA, 1983: 61).

O texto não merece inteira confiança, até pela confusão de

Coimbra com o Porto. Ainda que não possamos (ou não devamos),

porém, descartá-lo, talvez a prudência recomende que suspeitemos

da informação de que a mesquita foi transformada quando os cris-

tãos conquistaram a cidade (isto é, em 1064).

A descrição, referindo-se a Coimbra como actual capital de 

D. Afonso Henriques, deve situar-se entre 1128 e 1185. Será que 

a mesquita não foi transformada imediatamente depois da recon-

quista de 1064? Terá sobrevivido até à edificação da catedral que o

bispo D. Gonçalo terá sagrado? E que sentido terá o termo árabe

que L. Molina traduziu por transformada? Devemos necessaria-

mente entender que a transformação consistiu na sagração da mes-

quita como Sé?

Independentemente desta informação literária existe uma

imprecisa informação arqueológica.

Diz António de Vasconcelos (1930: 28) que, em obras da res-

tauração realizada “há anos”, se observaram “um pavimento de

argamassa, e uma base de coluna de mármore, que se encontraram

abaixo do primitivo piso do actual templo”.

É possível que o pavimento e a base de coluna de mármore cor-

respondam à mesquita. A sua atribuição ao templo supostamente

(ou hipoteticamente) consagrado por D. Gonçalo tem contra ela o

facto de nos não parecer muito credível que, neste tempo, se tenha

utilizado o mármore. Mas também é verdade que, na sé recons-

truída nos finais do séc. XI ou nos inícios do XII, se podem ter reu-

tilizado bases, colunas ou capitéis de edifícios mais antigos (e, desig-

nadamente, da mesquita, então eventualmente destruída).

Infelizmente, António de Vasconcelos não precisa o sítio exacto

em que foram encontrados o pavimento e a base da coluna de már-

more. Mas é óbvio que foram achados no interior da catedral româ-

nica e não no claustro. Assim, mesmo admitindo que tais elemen-

tos pertenciam à (ou eram restos in situ da) mesquita, esta não

ficaria situada onde hoje vemos o claustro.

Não temos provas de que a Sé tenha sido destruída ou sofrido

algum dano aquando da invasão muçulmana de 1117, ao contrário

do que pensou António de Vasconcelos (1930: 37-38). E assim, 

a catedral reconstruída nos primeiros anos do séc. XII e sagrada por

volta de 1109 ter-se-á mantido até à edificação da Sé românica.

A ocidente do atrium australis da Sé ficava um bloco de casas da

catedral que nos parece deverem situar-se entre a rua da Ilha e o

beco da Carqueja. Nos fins do séc. XI e no XII, este beco prolon-

gar-se-ia para oriente, na direcção da Sé, e viria sair a um arrua-

mento, sensivelmente perpendicular, de origem romana, que conti-

nuaria, para sul, o tramo inferior da rua dos Coutinhos e, talvez

sem grande desvio de linha recta, ia no endireito do ponto onde

posteriormente viria a erguer-se a torre dos sinos da Sé.

Em alternativa, podemos admitir que a rua de S. Cristóvão, que

hoje faz um cotovelo e desemboca na rua da Ilha, se prolongava,

nos séculos XI e XII, para oriente, até ao atrium australis.
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O grande prédio do séc. XVII que tem a sua fachada principal

para o largo da Sé, com os n.os 27 e 29, e que foi do cabido, assen-

tará sobre um bloco de casas a que se reportam vários documentos

de fins do séc. XI e do séc. XII. Mas uma referência de António de

Vasconcelos (1935a: 200) a sepulturas cavadas na rocha descobertas

nas caves do dito prédio deixa-nos crer que o atrium australis se

continuava ainda, para ocidente, para além da fachada poente do

claustro da Sé e que esse prédio n.os 27 e 29 assenta pelo menos o

seu topo oriental sobre o cemitério medieval da Sé. Como adiante

veremos, as sepulturas cavadas na rocha, que se fizeram até ao séc.

XIII ou XIV, são sobretudo frequentes na segunda metade do séc.

IX e nos séculos X e XI.

As casas a ocidente da Sé terão sido doadas à catedral por 

Fernando Magno (LP., n.° 590 = DMP, DR., n.° 314), após 

a reconquista definitiva de Coimbra em 1064. Seriam casas 

de proprietários árabes expulsos (ou fugidos?) de Coimbra 

em 1064?

A atribulada vida destas casas, com cedências vitalícias, onerosas

ou gratuitas, vendas fictícias e usurpações, levou D. Afonso Henri-

ques a confirmá-las à Sé, em 1172, recordando a doação de Fer-

nando Magno (LP., n.° 590 = DMP, DR., n.° 314).

Um ensaio (raciocinado e justificado) do cadastro urbano a oci-

dente da Sé, nos fins do séc. XI e no XII, vai na Nota C no final

deste volume.

Subindo o arruamento, de origem e traçado romanos, que, pelo

menos em parte do seu percurso, era no séc. XII chamado vico de
Covis (hoje, rua de Borges Carneiro), alcançava-se o conjunto

monumental correspondente ao antigo forum romano. Este era

conhecido, nos finais do séc. XI (e, possivelmente, desde época

anterior), pelo nome de Mirleos.
A origem do nome Mirleos e a localização da área que tal nome

designava têm sido objecto de muitas conjecturas e propostas.

Mirleos, Milreu e Mileu poderão ser formas divergentes ou mais

ou menos evoluídas de um mesmo étimo. Segundo Viterbo (1966:

403-444), o nome derivaria do alemão Mirle, designação do esme-

rilhão – ave de arribação que viria, do Norte da Europa a Portugal,

durante o Inverno. Para Viterbo, o nome Mirleos teria sido dado,

em Portugal, aos estrangeiros e, particularmente, aos Franceses (por

virem de fora, como as aves). Depois, teria sido dado às albergarias

onde os viajantes (que vinham de outras terras) se acolhiam. Sem

muita convicção, e apenas por não encontrar melhor, Dieter Kre-

mer (1988) adoptou a proposta de Viterbo. Pierre David (1943:

22) sugeriu a etimologia merlellos, com o sentido de “ameias”, e jus-

tificou a sua hipótese pela suposta proximidade de Mirleos relati-

vamente ao castelo e à muralha da cidade. A. Ferraz de Carvalho

(1943: 103-105) pretendeu explicar o nome por um pretenso cog-

nome romano, Merula.

Parece-nos, porém, que Mirleos é uma palavra composta de dois

elementos latinos, mirus, com o sentido de maravilhoso ou sur-

preendente, e letum, que significa ruína. A derivação proposta não

deixa de suscitar dúvidas, até porque, se o sentido de Mirleos fosse

o de “admiráveis ruínas”, a palavra seria miruleta – pois o nomi-

nativo plural do neutro letum é leta. A verdade, porém, é que, ao

tempo em que o nome se terá formado, letum poderia ser substan-

tivo do género masculino. Acresce que, no contexto dos mais anti-
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gos documentos medievais que mencionam Mirleos, o nome poderá

estar no acusativo plural. Um suposto nominativo *miruletum do

género masculino daria *miruletos no acusativo plural.

A forma Milreu de outros lugares, se acaso tem a mesma origem,

explicar-se-ia pela metátese das consoantes, como em Sarleu>Salreu

(povoação do concelho de Estarreja) ou em merlo>melro,

parlar>palrar. A forma Mileu resultaria da queda do -r-.

Talvez o nome Mirleos, Milreu, Mileu se aplicasse, na Idade

Média, a edifícios romanos que, embora arruinados, ainda 

causavam admiração. Em Coimbra, Mirleos corresponderia ao

antigo forum romano. Em S. Brás de Alportel (Faro), Milreu é

nome de uma famosa e formosa villa romana. Nas imediações da

Guarda (e hoje em área urbana), Mileu é o nome de local onde

ainda se observam ruínas de umas importantes termas da mesma

época.

Em Coimbra, a mais antiga atestação do nome é a de um do-

cumento de 1093 (PMH, DC., n.° 793 = LP., n.° 41), correspon-

dente à doação, feita por João Gondesendes à aula de S. Salvador,

de uma domus e curtis inclusa que seu irmão Nuno havia recebido

de D. Sesnando e que João Gondesendes havia herdado. A aula é a

igreja de S. Salvador, que já existia em 1064 e era propriedade do

mosteiro de Vacariça (PMH, DC., n.° 444 = LP., n.° 73). Diz-se no

documento de João Gondesendes que a curtis era vicina de illo
monasterio (outra designação para o templo) e que a igreja est fun-
data in Colimbrie civitate juxta illos Mirleos que dicuntur, “está fun-

dada na cidade de Coimbra junto do que chamam Mirleus”. Se a

forma Mirleos corresponde a um acusativo do plural, o nominativo

do singular seria Mirleus.

A mais antiga atestação do topónimo Mirleos situa-o na área da

igreja de S. Salvador. Julgamos, pois, que Mirleus designava, nos

finais do séc. XI, o edifício arruinado ou já transformado do

forum.

Não nos servimos do testamento de D. Sesnando, datado de

1087 (e, portanto, anterior de seis anos à doação de João Gon-

desendes), dadas as dúvidas que podem sustentar-se quanto à loca-

lização da ecclesia nova que o cônsul edificou in loco quem vocitant
Mirleos. Mas pensamos que se trata da igreja de S. João de 

Almedina.

O nome Mirleos viria a estender-se a área mais vasta da parte

alta da cidade. Em 1235 fala-se de Mileu partindo de um lado

com a muralha e do outro com o hospital dos leprosos. E no 

séc. XVI fala-se do ospital dos Milreus que ficava em frente 

da igreja de S. Pedro (e, portanto, no sítio onde hoje vemos 

a Biblioteca Geral e o Arquivo da Universidade) (CARVALHO,

1943: 104; DAVID, 1943: 21; LOUREIRO, 1964, II: 144; REAL,

1974: 47-48).

A muito maior antiguidade do(s) testemunho(s) que apontam

para a área de Mirleos junto da igreja de S. Salvador autoriza a nossa

suposição de que os documentos dos séculos XIII e XVI corres-

pondem a uma extensão do topónimo a área mais vasta do que

aquela à qual ele inicialmente se aplicava.

Na área do antigo forum construía-se, em 1087, a igreja de 

S. João – ou melhor: reedificava-se esse templo. Talvez pelos mes-

mos anos se construísse também o paço episcopal – ou se adaptasse

a esse fim alguma antiga construção. Pode ser de época sesnandina
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uma porta recentemente descoberta (ou redescoberta) no edifício

do Museu Nacional de Machado de Castro (Fig. 45).

No local poderá ter existido uma igreja visigótica. Esta, porém,

não é segura, visto que, como dissemos, as pedras com ornatos dessa

época encontradas na área do museu não têm características que

nos obriguem a atribuí-las a um templo.

Em 1083 havia aqui, porém, uma igreja, já dedicada a S. João.

Acha-se referida no documento que regista a aquisição, feita por

João Gondesendes a Soleima Aflá, de uma curtis situada intus
Colinbrie loco nominato super ecclesia vocabulo Sancto Johanne ad
partem orientalium (LP., n.° 456 = PMH., DC., n.° 657).

Em 1087, D. Sesnando, em seu testamento (LP., n.° 19 = PMH,

DC., n.° 677), contempla a ecclesia nova que edificavi in Colim-
bria… in loco quem vocitant Mirleos.

A. Filipe Pimentel sustentou, recentemente (2005), que a eccle-
sia nova de D. Sesnando foi a capela da alcáçova. Adiando a discus-

são do problema e a apresentação das razões pelas quais discor-

damos da proposta, trataremos da igreja de D. Sesnando como se

ela fosse a de S. João de Almedina.

O uso do pretérito (edificavi, edifiquei) no testamento do côn-

sul poderia levar-nos a supor que a igreja estava, em 1087, con-

cluída. Nesse caso, a igreja mencionada no documento de João

Gondesendes (o de 1083) seria essa mesma ecclesia nova de D. Ses-

nando. O uso do adjectivo nova no testamento de D. Sesnando

deixa crer, porém, que havia uma igreja anterior, vetera, que a nova

terá substituído. Por outro lado, o documento de João Gondesen-

des não contém referência a ecclesia nova, que esperaríamos numa

igreja recentemente construída ou reconstruída.
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FIG. 45 – Restos de porta do Paço Episcopal.



Podemos, pois, supor que existia, em 1083, uma igreja de 

S. João a par com a de S. Salvador – ambas construídas antes de

1064 e, portanto, sob o segundo domínio muçulmano da cidade. 

A igreja nova estava em construção em 1087 (data do testamento

de D. Sesnando), pois o cônsul determina: consument illam eccle-
siam edificando… usque sit de meo consumata, “apliquem na cons-

trução da igreja… até que ela seja concluída por mim (ou com os

recursos que lhe reservo)”.

Pedro Álvares Nogueira (1942: 15) diz que o bispo D. Paterno

(falecido em 1087) foi enterrado na igreja de S. João. Diz, aliás, que

foram aí sepultados também D. Crescónio (1092-1098), D. Gon-

çalo (1109-1127) e D. Bernardo (1128-1146). Se dermos crédito 

à informação do cronista dos bispos de Coimbra, teremos de admi-

tir que em 1087 as obras da igreja estariam suficientemente avan-

çadas para que já se pudesse enterrar o bispo nesse templo. Mas não

é forçoso concluir que as obras estavam terminadas. Recordaremos

apenas o enterro de D. Telo, em 1136, na igreja de Santa Cruz que,

nessa data, ainda só tinha concluída a cabeceira.

Dois documentos de 1131 correspondem a vendas de terrenos 

e casas feitas pelo bispo D. Bernardo (1128-1146) para custear

obras em S. João de Almedina. No primeiro diz-se que os trinta

morabitinos obtidos pela venda da almuinha da Sé a D. Telo seriam

aplicados in hedificium colimbriane ecclesie Sancti Johannis (LS., 

n.° 123), “no edifício da igreja de S. João de Coimbra”; no segundo,

que totum praetium miserunt illarum in opera ecclesiae Sancti Johan-
nis (MADAHIL, 1934, doc. 53), “que aplicaram todo o produto da

venda na obra da igreja de S. João”. Deve concluir-se que, por volta

de 1128-1131, se realizavam obras em S. João de Almedina.

O segundo documento refere algo anteriormente sucedido: 

a venda das casas e o investimento do produto eram coisa do pas-

sado em 1131. Mas se, como o documento sugere, venda e apli-

cação do dinheiro haviam sido realizadas pelo bispo D. Bernardo,

não podemos recuar para além de 1128, pois esse foi o ano de

sagração daquele prelado.

A hipótese de o templo de D. Sesnando estar ainda em cons-

trução nos anos de 1128-1131 não deve rejeitar-se in limine,
ainda que um período de, pelo menos, 44 anos (de 1087 a 1131)

pareça excessivo para a edificação de uma igreja que não seria

grandiosa. É certo que, falecido D. Sesnando em 1091 – desapa-

recido, pois, o promotor que tanto interesse pessoal teria na con-

clusão da obra – os trabalhos poderão ter sido continuados a um

ritmo mais lento. Mas isto é mera suposição – nem sequer muito

credível.

Parece difícil aceitar, porém, que as obras de 1128-1131 fossem

já as da edificação da igreja românica cujos vestígios (incluindo as

grandes bases dos pilares) se podem observar no Museu Nacional de

Machado de Castro. A. Nogueira Gonçalves (1938: 9-13) susten-

tou essa hipótese e considerou que o templo românico terá sido 

terminado pouco depois de 1143. Mas, nesse caso, o templo de 

D. Sesnando teria durado muito pouco. Em segundo lugar, não se

nos afigura fácil admitir que um templo com as dimensões do

românico de S. João de Almedina tenha precedido a Sé românica.

Como adiante diremos, a igreja de D. Sesnando não terá sido

demolida antes da década de 1160 e terá começado então a erguer-

-se a igreja românica, cuja sagração terá tido lugar entre 1192 e

1206.
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Que obras se terão então feito, por volta de 1128-1131, em 

S. João de Almedina? Terão sido de beneficiação da igreja? Terão

sido as do claustro?

O claustro da igreja construída por D. Sesnando é, provavel-

mente, o que se encontra parcialmente reconstruído no Museu

Nacional de Machado de Castro (Fig. 46). Por razões estilísticas,

este não pode corresponder ao que terá tido o templo românico.

Manuel Real (1974: 48-52) mostrou que se trata de um claustro

muito antigo. E se Carlos Alberto Ferreira de Almeida (1986: 147

e 158) admitiu menor antiguidade do que a proposta por Manuel

Real, não deixou de atribuir ao séc. XI algumas das bases e capi-

téis, que teriam sido aproveitados num claustro que seria já do

séc. XII, mas de data não muito avançada dentro deste século.

Teriam as obras de c. 1128-1131 consistido na edificação do

claustro?

Se o claustro, edificado por volta de 1128-1131, reutilizou capi-

téis provenientes de um edifício um pouco mais antigo (de fins do

séc. XI), que edifício seria esse, demolido por volta de 1128-1131?

Não podemos deixar de recordar que, em 1131, se iniciou a obra

do mosteiro de Santa Cruz, que parece ter inutilizado os balnea
Regis. Como adiante veremos, é possível que estes banhos tenham

sido edificados ou remodelados por D. Sesnando (1064-1091) – e

uns banhos de modelo muçulmano poderiam ter colunas, parti-

cularmente naquela sala de estar e conviver que era o maslaj (PAVÓN

MALDONADO, 1990: 299-363). Será que o bispo D. Bernardo,

tendo vendido a almuinha da Sé a D. Telo para edificação do mos-

teiro de Santa Cruz, negociou a cedência dos capitéis dos balnea
para os reaproveitar no claustro de S. João?

Ainda que não haja atestação documental disso, é possível que

Teresa Rabaldes e seu segundo marido, Afonso Pais de Paiva, tam-

bém tenham contribuído para as obras que, naqueles anos, se reali-

zavam em S. João (VENTURA, 2002-2003: 94).

Terá sido na igreja de S. João que, em 1139, o bispo de Braga,

D. João Peculiar, cometeu os desacatos a que se refere o documento

n.° 636 do Livro Preto (vid. também LP., n.° 642): violavit ecclesiam
S. Johannis Evang. ubi moratur hoc modo episcopus, altare expoliavit
et pannos altaris disrupit et per pavimentum ecclesiae, cruces et can-
delabra fregit et Corpus Domini quod erat super altare in terram 
projecit – “violou a igreja de S. João Evangelista onde então residia
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FIG. 46 – Claustro da Igreja de S. João de Almedina.



o bispo e espoliou o altar, rasgando os panos do mesmo, quebrando

cruzes e candelabros no pavimento da igreja e deitando ao chão as

hóstias que estavam no altar” (vid. ainda LP., n.° 643).

Terá sido ainda na igreja de S. João que o cardeal Guido de Vico

presidiu, em 1143, a uma reunião para sanar as discórdias entre 

o bispo e o prior de Santa Cruz. Na Vida de D. Teotónio diz-se que

o cardeal ficou hospedado com o bispo na igreja de S. João (NAS-

CIMENTO, 1998: 83). Deve entender-se que o bispo alojou o cardeal

no seu paço junto da igreja de S. João.

Referindo estes acontecimentos, Pierre David (1943: 51-54)

concluiu que, entre 1139 e 1142, “a velha catedral pré-românica 

de Santa Maria foi demolida e começaram os trabalhos de recons-

trução”. Adiante, porém, voltaremos ao problema da cronologia das

obras da Sé.

Antes de deixarmos a área do antigo forum romano e de S. João

de Almedina para subirmos à alcáçova, temos de recolher as poucas

notícias documentais de que dispomos para as imediações de Mir-
leos e das Covas.

Pelo nome de Covas designava-se o criptopórtico (CARVALHO,

1943: 103). A palavra teria o sentido de “grutas” – ainda hoje con-

servado no castelhano cueva. Sá de Miranda, como vimos, chamou

grotas às galerias do criptopórtico (in BRANDÃO, 1972: 228). Num

assento do Livro das Kalendas (LK., I: 23), referente a 1178, regista-

se o falecimento do cónego Gonçalo Aires, que doou à Sé metade

das suas casas que sunt circa foveas. Mas “cova” parece ter tido tam-

bém, nos séculos XI e XII, o sentido de “subterrâneo” (TUDELA Y

VELASCO et alii, 1991: 107).

Sub illas Covas ficavam, em 1106, as domus de Martinho Pais,

Paio Forjaz e Abdalmec (LP., n.° 386 = DMP, DP., III, n.° 210).

Não sabemos situá-las exactamente. A designação sub illas Covas
poderia aplicar-se a casas situadas do lado ocidental da rua das

Covas ou até no tramo dessa rua que desce de oriente para ocidente

até à Sé. Infelizmente, o documento omite o que seria, para nós,

fundamental: o lado para o qual as casas deitariam para a via
publica.

Já falámos da igreja de S. Salvador, que existia em 1064 e à qual

se refere um outro documento, datado de 1095 (LP., n.° 174).

Acima, isto é, no espaço que a Sé Nova ocupa ou no Largo da Feira

que desapareceu com as obras da Cidade Universitária, tinham pro-

priedades João Gondesendes e Pedro Eanes.

Em 1094 (PMH, DC., n.° 805 = LP., n.° 175), Pedro Eanes e

sua mulher doaram à Sé, entre outros bens, uma curtis… quam
habemus Colimbriae prope aecclesiam Sancti Salvatoris ad horientem
quae est nota nostris concivibus. Demarcada (nota) pelos concida-

dãos, isto é, pelo concilium da cidade, a curtis de Pedro Eanes seria

uma habitação com terreno anexo ou simplesmente um terreno que

aquele havia recebido ad aedificandum sem que, eventualmente,

tivesse aí construído fosse o que fosse?

Na mesma área, João Gondesendes tinha duas cortes. Em 1093

(PMH, DC., n.° 793 = LP., n.° 41) doou à igreja de S. Salvador,

como vimos, uma curtis que declara vizinha da mesma igreja e que

havia recebido de seu irmão Nuno – o qual, por sua vez, a tinha

obtido de D. Sesnando per hereditatem. Mas tinha uma outra que,

em 1083 (PMH, DC., n.° 657 = LP., n.° 456), havia comprado a
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Soleima Aflá. Esta havia sido do genro de Soleima, Martim Atu-

mate. A curtis que havia sido de Nuno Gondesendes era murada:

curtis inclusa, diz o documento.

Talvez ao eixo viário estruturante da cidade e constituído pelo

vico de Tendis e pelo vico de Covis se desse também a designação de

Via Regia, nome que nos surge em duas referências dos séculos XII

e XIII.

Uma acha-se na carta de venda de um pombal, por Martinho

Juliães e sua mulher Boa Mendes, ao bispo D. Pedro: quod habemus
juxta vestras domos de Colimbria et isti sunt ei terminis ex una parte
maiori tenetur cum domibus vestris et alia est super Covis et ex alia via
Regis (MADAHIL, 1935, doc. n.° 109, com data de 1177), “que

temos junto das vossas casas de Coimbra e estes são os seus con-

frontos: de um dos lados maiores dá para as vossas casas; do outro

está acima das Covas; do outro fica a via Régia”. D. Pedro foi bispo

de Coimbra de 1192 a 1232 (VELOSO, 2005). Talvez, por erro de

leitura, se tenha tomado um X aspado (= XL) por um X. Assim, 

a venda ter-se-ia efectuado em 1207.

Os dizeres não são inequívocos. Não é claro se Covis se reporta

ao edifício do criptopórtico ou à rua (vicus de Covis). Analisada a

frase gramaticalmente, a segunda hipótese parece-nos mais correcta.

A preposição super, por outro lado, tanto pode significar “em cima”

como “acima” ou “adiante”, sendo frequentes estes dois últimos

sentidos na documentação medieval. As casas do bispo eram talvez

aquelas que haviam sido adquiridas, em 1164, por D. Miguel Salo-

mão (LP., n.° 557) e ficavam sobre o criptopórtico – onde hoje se

situa o corpo meridional do museu. Ou por “casas do bispo” enten-

der-se-ia o paço episcopal? É possível que o pombal de Martinho

Juliães se situasse mais ou menos onde hoje se vê aquela torre (dimi-

nuída da sua altura primitiva) com arco de ferradura. Se identifi-

carmos o Martinho Juliães com o Martinho da Cova do documento

n.° 557 do Livro Preto (REAL, 1974: 55), teremos de situar o seu

pombal no canto oposto do museu. Mas nada garante que se trate

da mesma personagem, nem que o pombal ficasse situado no

espaço do actual museu. Apenas nos parece, pela relação às covas,
que a via Regia viria dar ao paço episcopal – ou passaria perto do

paço, dirigindo-se à alcáçova.

A outra referência à Via Regia encontra-se na Vida de D. Telo,

onde se narra o encontro do futuro fundador do mosteiro de Santa

Cruz com D. Afonso Henriques: “certo dia, em que o arcediago

seguia montado numa mula pela porta de Coimbra e caminhava

como habitualmente pela Rua Régia…” (NASCIMENTO, 1998: 61).

Infelizmente, não sabemos por que porta da cidade tinha 

D. Telo entrado. E nem sequer podemos ter a certeza de que as duas

referências à via Regia se reportam a uma mesma rua.

Subindo de S. João de Almedina até um dos pontos mais altos

da colina, descia-se depois até à porta de Ibn Bodron (ou Ibn

Badrun) ou de Genicoca ou da Traição. Desaparecida, essa porta,

que seria secundária, conhece-se através de desenho pombalino, 

a partir do qual se fez outro, no séc. XIX (Fig. 47). O primeiro

nome – o de Ibn Bodron – aparece-nos num documento de 1094

(PMH, DC., n.° 807 = LP., n.° 385), que corresponde à doação,

feita por Paio Soares à Sé de Coimbra, de uma curtis situada inter
portam<de>Ibn Bodron et illa alkazova. Este Paio Soares, que ainda
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vivia em 1128, foi alcaide de Montemor-o-Velho em 1099 (VEN-

TURA, 2006b: 51). O arco de ferradura da porta não é seguro indí-

cio de obra muçulmana. O nome de Ibn Bodron parece sugerir obra

de época islâmica, mas o arco pode ter sido posteriormente refeito.

A. Carneiro da Silva (1988: 27) refere a existência, nesta porta, de

“pedras visigóticas muito trabalhadas”. Ainda que se aceite a infor-

mação, poderia tratar-se de pedras reutilizadas.

Ficava, do lado oriental desta rua que conduzia à porta de Ibn

Bodron, a igreja de S. Pedro, com seu cemitério anexo. Esta igreja

pertencia ao mosteiro de Lorvão. Aludem a ela diversos documen-

tos, alguns dos quais (PMH, DC. n.os 683 e 800), de 1087 a 1093,

são doações feitas affectu operis, “destinadas às obras”. É certo que

opus ecclesiae se usava no sentido de “fábrica da igreja”, referindo-se

a uma “pessoa jurídica” que recolhia e geria fundos destinados a

obras ou despesas que não eram necessariamente as de construção

de uma igreja (DAVID, 1943: 71). Mas, neste caso, talvez affectu
operis se deva entender mesmo no sentido de doação destinada às

obras de construção ou reconstrução da igreja. O templo terá sido,

pois, construído entre aqueles anos. Uma tradição, recordada no

séc. XVIII (MADAHIL, 1936-1937), dá-a, porém, como fundada no

tempo em que os Muçulmanos ainda dominavam Coimbra.

“Dipois que entrarão os Mouros em Espanha tambem consta ser

a primeira Igreja deste Bispado em que se celebrassem os offícios

Divinos; porque estando os Religiozos de Sam Bento retirados

naquellas partes de Loruam que então heram montanhas, hindo 

á Casa o Turco que governava Coimbra os achou, e pellos ver

homens virtuozos, mandou que se lhe não fizesse mal; e tendo hum

filho doente e desconfiado foi se muito infadado ter com elles, e

hum Monge Sancto lhe Segurou a Vida, e que não auia de morrer;

e dahi nasceo conceder lhe que viessem a Coimbra, e que edeficas-

sem Igreja para celebrarem os officios Devinos, que foi esta, e não

he pequeno Louvor para ella e para a Christandade, pois os Cele-

brauão no meyo dos infiéis Como hoje se fas em Jerusalem, e daqui

se Colhe que não so he a primeira Igreja do Bispado, mas ainda das

do Reyno (e porisso se acha hoje a mais arruinada). Tudo isto
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FIG. 47 – Porta de Genicoca.



Consta de muitas historias antigas as quais se refere Frei Leam na

sua Beneditina” (MADAHIL, 1936-1937: 213).

O documento n.° 480 dos DMP, DP., III, datado de 1114, é

uma venda de Eusébio, prior de Lorvão, a Soeiro Tedões, de uma

casa que ficava a ocidente do cemitério da igreja de S. Pedro. Con-

fontrava essa casa com outras de Fernando Soleimás e Tedão. Este

último poderia ser o pai de Soeiro Tedões. Quanto a Fernando

Soleimás, poderia ser irmão do Randulfo Soleimás que foi alcaide

de Coimbra em 1121-1123 e aparece ligado a esta igreja de S. Pedro

(VENTURA e FARIA, 1990: 46).

Se as casas de Tedão e Fernando Soleimás poderiam ter acesso

por ruas ou azinhagas, a que o prior Eusébio vendeu a Soeiro

Tedões só teria entrada, aparentemente, pelo cemitério. Isto não

deixa de ser curioso – mas não é impossível, visto que os cemitérios

paroquiais (cada igreja da cidade tinha o seu cemitério próprio) não

eram necessariamente murados.

Este Soeiro Tedões poderá ser aquele presbítero a quem o conde

D. Raimundo deu terra em Montemor em 1095 (LS., n.° 59).

As casas de Fernando Soleimás citadas no documento de 1114,

e que ficavam in atrio Sancti Petri, foram por ele doadas à igreja 

de S. Pedro em 1127 (VARANDAS, 1999, doc. n.° 2). Em 1159,

Gonçalo Gonçalves e sua mulher Adosinda Godins venderam 

à mesma igreja a sua casa que ficava a norte do atrium e deitava, a

ocidente, para uma rua, que seria a que posteriormente veio a tomar

o nome de rua de S. Pedro (VARANDAS, 1999, doc. n.° 5). O atrium
surge ainda referido num documento de 1163 (DINIS, 1961, 

doc. 67).

No topo ocidental da colina erguia-se a alcáçova muçulmana,

que o cônsul D. Sesnando terá adaptado a sua residência. As obras

de adaptação terão incluído a feitura de uma capela privativa, cuja

planta foi recentemente reconstituída por A. Filipe Pimentel.

Pretende este autor que a capela palatina, dedicada a S. Miguel,

é a ecclesia nova que D. Sesnando contemplou em seu testamento 

– e que atrás identificámos com a igreja de S. João de Almedina

(PIMENTEL, 2005: 236-246).

Conhecemos duas versões do testamento do cônsul, ambas inse-

ridas no Livro Preto da Sé de Coimbra (n.os 19 e 78): uma, devida-

mente datada, assinada e confirmada; outra, sem data, assinaturas

ou confirmações, tem sido tomada como minuta.

Na primeira, D. Sesnando contempla a ecclesiam novam quam
edificavi in Colimbria pro remedio anime mee in illo loco quem voci-
tant Mirleos. Na versão não assinada nem datada, D. Sesnando diz:

ad illam novam ecclesiam que edificavi in Colimbria pro remedio
anime meae in illo loco quem vocitant Mirleus vocitatum ad Sanctum
Michaelem Archangelum, “à igreja nova que edifiquei em Coimbra,

para salvação da minha alma, no lugar que chamam Mirleus, dedi-

cada a S. Miguel”.

A. Filipe Pimentel, considerando que a igreja edificada no sítio

do antigo forum romano era consagrada a S. João e que a capela 

da alcáçova sempre teve S. Miguel como patrono, concluiu que a

ecclesia nova referida no testamento de D. Sesnando corresponde 

à capela palatina.

Se nos falta uma prova inequívoca de que a capela da alcáçova

foi obra de D. Sesnando e teve, desde logo, S. Miguel por pa-

droeiro, isso afigura-se-nos, todavia, verosímil.
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A verdade, porém, é que o “templo” da alcáçova, tal como A.

Filipe Pimentel o reconstituiu, aparenta ser uma capela privada cujo

acesso pelo exterior não é óbvio. Teria acesso pelo interior do paço?

Chamar-se-ia ecclesia no latim da época? Sendo compatível com as

dimensões do templo pré-românico de S. Cristóvão, não parece

compatível com  a largueza com que D. Sesnando dotou, em 1087,

a sua ecclesia nova. Por outro lado, também nos parece, conside-

rando o vocabulário da época, que não se aplicaria o adjectivo nova
senão a uma igreja que se construísse substituindo, no mesmo local,

uma outra, que seria a vetera. Não é o caso da capela palatina, que

não substituiu nenhuma anterior. Acresce que, no documento

copiado no Livro Preto sob o n.° 78 (a minuta), se diz ad illam eccle-
siam nominatam Sancti Michaelis inquirant abbatem bonum cum suis
fratribus, “escolham, para a dita igreja de S. Miguel, um bom abade

com seus irmãos”. A igreja contemplada por D. Sesnando no seu tes-

tamento estava, pois, destinada a ser igreja colegiada – o que não

seria o caso da capela palatina. Finalmente, se D. Sesnando tivesse

contemplado a capela palatina, cremos que teria escrito ad illam
ecclesiam que edificavi in illa alkazova (o termo surge no documento

n.° 385 do Livro Preto, de 1094) e não teria dito in illo loco quem
vocitant Mirleos. E não queremos esgrimir como argumento que

Mirleos era, na data, o antigo forum romano (ou o que dele restava).

Se nos inclinamos para a identificação da igreja de S. João de

Almedina com a ecclesia nova do testamento de D. Sesnando, não

podemos, porém, ignorar que, na versão não assinada nem datada

(isto é, na suposta minuta), a ecclesia é dita de S. Miguel Arcanjo.

Poderíamos propor, como explicação para o facto de o nome de 

S. Miguel aparecer na minuta e não no documento assinado e con-

firmado, uma certa hesitação do cônsul entre S. João e S. Miguel.

Ou pensar que D. Sesnando pretendia consagrar a sua ecclesia nova
a S. Miguel mas, tendo mostrado a minuta ao bispo D. Paterno e

ao prior Martinho, bem como às (ou a algumas das) testemunhas

do documento definitivo, teria sofrido pressões para manter, como

patrono da ecclesia nova, S. João, o antigo orago.

Para concluir a nossa visita à almedina nos fins do séc. XI e nos

inícios do séc. XII, resta-nos falar do castelo.

A sua posição, curiosamente, não era a mais adequada. Se os ata-

cantes viessem do sul – e era por aí que viriam os ataques muçul-

manos – tentariam entrar pela porta de Belcouce ou pela de Alme-

dina, e não pela do Sol.

Datam de 1087 e 1088 os documentos mais antigos que se refe-

rem à Porta do Sol (PMH, DC. n.os 673 e 714; LP., n.os 349 e

390A). O primeiro alude a uma hereditas da Sé extra murum Colin-
brie ad portam solis juxta cursum aqua, “extramuros de Coimbra, 

à porta do Sol, junto do aqueduto”. O cursus aquae era o antigo

aqueduto romano. O segundo documento é uma doação do pres-

bítero Soleima à Sé de Coimbra, de uma sua corte que est intus in
Conimbria prope portam solis, “fica em Coimbra, intramuros, junto

da porta do Sol”.

Em 1096, uma Maria doou ao mosteiro de Lorvão uma sua

vinha junto da Porta do Sol, que confrontava com outras vinhas 

de Árias (ou Aires) e de Feliz (ou Félix) Mourisco (PMH, DC., 

n.° 838).

Entre 1121 e 1128, a condessa D. Teresa doou a Gonçalo

Alvane (ou a Gonçalo, alvane ou alvané, isto é, pedreiro?) uma sua
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herdade em Lordemão pro bono servicio quod mihi fecistis, scilicet
turres de porta solis Colimbrie (DMP, DR., n.° 59), “pelo bom ser-

viço que me fizestes, isto é, as torres da porta do Sol de Coimbra”.

A condessa promoveu, pois, a reconstrução das torres dessa

porta da muralha coimbrã – porta que, sem dúvida, era a que ficava

junto do castelo (MARTINS, 1951b). Mas que castelo existiria então

no lugar? Abordaremos o assunto em capítulo autónomo dedicado

às muralhas e ao(s) castelo(s) de Coimbra.

Uma rua ligaria o castelo à alcáçova. Era a que, em 1262, 

D. Afonso III designava por via publica que vadit de meo alcaçar 
ad Portam Solis e que, no séc. XIV, se chamava rua da Alcáçova

(VENTURA e OLIVEIRA, 2006, doc. n.° 279; VARANDAS, 1999, docs.

n.os 20 e 49).

A cidade do tempo dos condes D. Henrique e D. Teresa tinha

edifícios religiosos ainda muito modestos e a sua monumentaliza-

ção só viria a verificar-se a partir da década de 1130.

Em 1136 iam já avançadas as obras do mosteiro de Santa Cruz.

Na década de 1140 ou 1150 terão começado as da Sé. A igreja 

de Santa Justa estava reconstruída em 1155. As igrejas de S. Tiago

e S. Salvador terão sido reedificadas na década de 1170? Quanto 

à segunda, uma inscrição de 1179 recorda a feitura do portal a

expensas de Estêvão Martins, que foi alvazil da cidade (BARROCA,

2000, II (I), n.° 159). As obras de S. Tiago iniciaram-se, segundo

Manuel Real, em fins do terceiro quartel do séc. XII, ainda que a

igreja só tenha sido sagrada em 1206 (REAL, 1974: 177 e 181). Tal-

vez uma data imediatamente posterior a 19 de Março de 1183 seja

conveniente, pois nesse dia o arcebispo de Santiago de Compostela,

D. Pedro, renunciou aos direitos que tinha sobre essa igreja (LP.,

n.° 7). Teria sido feita a renúncia se a igreja andasse em construção?

A igreja de S. Pedro intramuros foi reconstruída na segunda metade

do séc. XII. A reedificação de S. João de Almedina terá começado,

segundo Manuel Real (1982: 54), antes de 1150; mas talvez se deva

adiar para a década de 1160 ou 1170 o início das obras de uma

igreja que só foi sagrada entre 1192 e 1206 (BARROCA, 2000, II (1),

inscrição n.° 258). Em 1180 (?), o presbítero Cipriano Clemente

deixou dois morabitinos in opere signi Sancti Johannis, “para a

fábrica do sino de S. João” (LP., n.° 27). A construção da igreja de

S. Cristóvão terá começado no terceiro quartel do séc. XII (REAL,

1995). A cronologia da igreja românica de S. Bartolomeu é mais

incerta mas a reedificação do templo deu-se, provavelmente, tam-

bém na segunda metade do séc. XII. Assim, em pouco mais de 50

anos alterou-se consideravelmente a fisionomia da cidade.

As igrejas de S. João, S. Salvador, S. Cristóvão, S. Tiago e S. Bar-

tolomeu obedecem todas a um mesmo tipo de planta, que Manuel

Real (1982b) classificou de “beneditino”. Divergiam, porém, na ca-

beceira. Tinham capela-mor rectangular as de S. Salvador e S. Pedro.

Pierre David (1969: 124) afirmou que era também rectangular a

capela-mor de S. João, mas acrescentou: “Je n’ai pu l’étudier de près”.

Ficamos na dúvida sobre se, durante os anos em que viveu em Coim-

bra (1941-1955), assistiu a algumas escavações que tenham posto a

descoberto muros da capela-mor de S. João. Mesmo que isso tenha

sucedido, deveremos tomar por fidedigna a informação de quem

declara não ter podido estudar atentamente a cabeceira da igreja?

A cronologia das obras da Sé e de S. João de Almedina deve ser

pensada em conjunto, pois o mais provável é que umas só se
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tenham iniciado quando, na outra, já se podia retomar o culto. De

outra forma, ficariam o bispo e os cónegos sem lugar onde pudes-

sem oficiar. Ora a igreja de S. João de Almedina, por razões histó-

rico-artísticas, deve ter seguido e não antecedido a Sé. Talvez as

obras de S. João se não tenham iniciado senão quando, nos fins da

década de 1160, as obras da Sé estavam suficientemente avançadas

para se poder retomar, aí, o culto. Ou talvez mesmo só depois de

sagrada a Sé, em 1174-1175 (BARROCA, 2000, II (I): n.° 150).

Tantos monumentos de tamanho vulto erguidos em tão curto

tempo hão-de ter requerido milhares de metros cúbicos de pedra.

Donde terá sido esta retirada? A encosta ocidental e sudocidental 

da alcáçova terá sido então uma das principais pedreiras da cidade

e ter-se-á destruído o que aí haveria ou poderia ter existido, edifi-

cado. Mas por muito tempo ainda se usaria essa pedreira. Um

assento do Livro das Kalendas (LK., II: 250), referente a 1297,

recorda a doação, à Sé, de casas que sunt juxta petrariam subtus alca-
çevam regis novam, “que ficam junto da pedreira abaixo da alcáçova

nova do Rei”. Esta “alcáçova nova” seria a parte edificada por 

D. Dinis a ocidente da actual capela da Universidade. O convento

franciscano de Santo António da Pedreira, fundado nos inícios do

séc. XVII – e onde hoje se encontra instalada a Casa da Infância

Doutor Elísio de Moura – conserva, pelo menos, a memória de

uma das áreas da Almedina donde mais pedra poderá ter sido

extraída. Aliás, quer a gravura de Hoefnagel (séc. XVI), quer o de-

senho de Baldi (séc. XVII) mostram essa encosta rochosa e sem

construções.

Talvez existissem outras pedreiras no largo da Feira e no local

onde muito mais tarde viria a edificar-se o Colégio das Artes. Para

as do largo da Feira não conhecemos, porém, documentação ante-

rior ao séc. XVI. No sítio do Colégio das Artes ficava a pedreira 

de S. Sebastião que, citada também em documentos do séc. XVI,

remonta, todavia, pelo menos ao séc. XIV. Documentos de 1338 

e 1413 mencionam uma Judiaria da Pedreira, que J. Pinto Loureiro

(1954b: 284-285) localizou, com muitas dúvidas, entre a igreja 

do Salvador e o beco do Loureiro, mas que nos parece dever situar-

-se antes junto da pedreira de S. Sebastião. A esta Judiaria se refere

um documento de D. Fernando, datado de 1379 (GOMES, 2003a:

doc. 16).

Se Coimbra, a partir de meados do séc. XII, se ornou de mag-

níficos templos – e não podemos esquecer-nos, pelo impacte visual

que teriam, das torres do castelo e de Belcouce –, talvez a constru-

ção deles não tenha conduzido a significativas alterações do traçado

dos arruamentos.

O mais importante dos monumentos erguidos foi, evidente-

mente, a Sé (Fig. 48).

A catedral dos fins do séc. XI e dos inícios do XII seria modesta

– como modestos seriam os edifícios que ocupariam os lados do

atrium australis. A catedral românica, com seu claustro, viria a 

ocupar toda a insula; e o claustro viria mesmo a desviar e a reduzir

a largura de um arruamento até então dos mais importantes.

Ao falarmos da Coimbra romana, reconstituímos uma rua que,

descendo ao longo da fachada meridional do forum, se prolongaria

até à actual rua da Ilha. É certo que a nossa reconstituição é hipo-

tética. Se acaso está correcta, o claustro – só terminado no tempo

de D. Afonso II mas projectado desde 1176, pelo menos (DAVID,
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1943: 38; CORREIA e GONÇALVES, 1947: 12; REAL, 1974:

256) terá desviado a rua. A comunicação da rua das Covas

com a actual rua da Ilha manteve-se, porém, até ao séc.

XVIII, através da viela que nesta altura era chamada beco ou

travessa ou rua do Miranda. Tal viela só desapareceu com a

instalação, pelo Marquês de Pombal, da Imprensa da Uni-

versidade (VASCONCELOS, 1930: 111-112; LOUREIRO, 1964,

II: 5-6).

A data do início das obras da Sé românica é controversa.

Tradicionalmente, atribui-se o templo a D. Miguel Salomão

(1162-1176), mas 14 anos parecem curtos para tão grande

obra. A. Nogueira Gonçalves (1938: 99-103) considerou

que as obras decorreram de 1162 a 1184. Mas D. Miguel

Salomão foi, provavelmente, o prelado que sagrou a Sé e não

o que projectou e deu início às obras. A inscrição do altar-

mor data de 1174 ou 1175 (BARROCA, 2000, II (1): n.° 150).

Vimos atrás que Pierre David deduziu, dos desacatos pra-

ticados por D. João Peculiar na igreja de S. João de Almedina

em 1139 e da reunião a que o cardeal Guido de Vico presi-

diu nessa mesma igreja em 1143, que a Sé pré-românica se

achava, nessa data, demolida. Mas, numa inquirição reali-

zada em Braga em 1182, Pedro, abade de Travanca, disse que

mortuo Bernardo idem archiepiscopus consecravit Johannem in
Colimbriensem episcopum et Melendum in Lamecensem
Colimbrie in ecclesia Sancte Marie (MARQUES, 1996: 76),
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“falecido (o bispo) Bernardo, o arcebispo (D. João Peculiar) consa-

grou João (Anaia) como bispo de Coimbra e Melendo (ou Mendo)

como bispo de Lamego, em Coimbra, na igreja de Santa Maria”.

Se D. João Anaia (1148-1154) foi sagrado bispo na igreja de

Santa Maria (isto é, na Sé), esta estaria de pé em 1148. A expressão

ante fores ecclesie Sancte Marie, que se encontra num documento de

1144 (LP., n.° 387) e significa “em frente da fachada principal”,

pode tomar-se também como argumento (ainda que não inteira-

mente convincente) de que, nessa data, a catedral pré-românica se

encontrava ainda de pé. O bispo, em 1144, era D. Bernardo, que

viria a falecer em 1146.

A mesma testemunha disse, porém, quod vidit jamdictum
archiepiscopum Johannem consecrare Michaelem Colimbriensem epis-
copum Colimbrie in maiori ecclesia. Dixit enim se venisse Bracaram
pro pallio cum quo consecrari illum episcopum dominus Bracarensis
(MARQUES, 1996: 76), “que viu o sobredito arcebispo João (Peculiar)

consagrar o bispo de Coimbra, Miguel (Salomão), em Coimbra, na

igreja maior. Disse ainda ter vindo (D. Miguel Salomão) a Braga

solicitar o pálio, e ter o senhor de Braga consagrado o bispo”.

Parece devermos entender que D. Miguel Salomão foi a Braga

solicitar o pálio (e, possivelmente, declarar sua obediência ao

metropolita) mas que a cerimónia da sagração se realizou em Coim-

bra. A existência de duas “cerimónias” distintas compreende-se

numa altura em que os arcebispos de Braga e de Santiago de Com-

postela disputavam a tutela da diocese de Coimbra (MARQUES,

1996: 53-54). Recebida, em Braga, a sujeição do novo bispo de

Coimbra (D. Miguel Salomão), o arcebispo D. João Peculiar ter-se-

-á deslocado à cidade do Mondego para sagrar D. Miguel in maiori

ecclesia. A sagração efectuou-se em 1162. Mas o que significa “na

igreja maior”? A designação podia aplicar-se à Sé. Mas esta é tão

consistentemente chamada “igreja de Santa Maria” (e assim a

designa o abade de Travanca) que podemos duvidar se a “igreja

maior” era a Sé. Não seria a igreja de S. João de Almedina?

As igrejas maiores de Coimbra, em 1162, excluídas as dos mos-

teiros de Santa Cruz e Santa Justa, seriam (no sentido fisíco, e assu-

mindo que a Sé andava em reconstrução) as de S. João e de S. Tiago.

Mas nesta última, então dependente de Santiago de Compostela,

não iria D. João Peculiar sagrar o novo bispo. Se a Sé andasse em

reconstrução, a igreja de S. João seria a maior também porque seria

nela que o bispo oficiaria.

Assim, em 1148 D. João Anaia foi sagrado na catedral (ou igreja

de Santa Maria) porque o templo estava de pé. Em 1162, D. Miguel

Salomão não terá sido sagrado na Sé porque o templo pré-românico

tinha sido demolido; e podendo estar já em curso a edificação da 

Sé românica, as obras não estariam suficientemente avançadas para

que o novo bispo pudesse ser sagrado no edifício que então se

reconstruía. É possível, pois, que a edificação da Sé românica tenha

começado no tempo de D. João Anaia e tenha prosseguido no de

D. Miguel Salomão. Pierre David (1943: 50) excluiu a hipótese de

D. João Anaia ter sido o iniciador das obras apenas por considerar

que o seu pontificado foi “demasiadamente curto e perturbado”.

Talvez a hipótese de as obras da Sé terem começado no tempo

de D. João Anaia não tenha sido considerada pelos historiadores

também pela imagem algo negativa que se formou desta perso-

nagem, prior da Sé de 1128 a 1145 (MORUJÃO, 2005: 88) e bispo

de 1148 a 1154, data em que foi deposto, por incompatibilidade
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com o todo poderoso arcebispo de Braga, D. João Peculiar. Se é

manifesto o nepotismo de D. João Anaia (ainda que talvez exage-

rado por documentos escritos quando se procuraria denegri-lo), tal

vício, que terá prejudicado os interesses materiais da Sé, parece-nos

perfeitamente compatível com uma tendência para grandezas e

faustos e com um carácter perdulário que poderão tê-lo conduzido

ao início de uma obra de grande vulto e grandes custos, mal pon-

derada do ponto de vista financeiro.

A deposição de D. João Anaia pode não ter tido a concordância

dos cónegos. Não terão estes até guardado boa memória do bispo?

A pergunta que fazemos (ou a dúvida que exprimimos) baseia-se no

facto de D. João Anaia, que morreu exilado em Zamora em 1161,

ter sido trasladado para Coimbra (mas quando?) e sepultado na Sé

(NOGUEIRA, 1942: 52; LK., I: 112).

Esta cronologia não é contrária à chamada de mestre Roberto ut
melioraret in opere et in portale ecclesie, “para fazer algumas melho-

rias nas obras e no portal da igreja” (LP., n.° 3). O arquitecto da 

Sé de Lisboa veio várias vezes a Coimbra, chamado pelo bispo 

D. Miguel Salomão. Adiante referir-nos-emos de novo à colabora-

ção de mestre Roberto no portal da Sé. Mas, se ele veio “para

melhorar as obras”, é porque elas estariam, não só em curso, mas

avançadas. Terão sido iniciadas por D. Miguel? Não terão sido

começadas por D. João Anaia?

Sem que o argumento possa ser considerado decisivo (ou,

sequer, muito forte), parece-nos mais credível que D. Miguel Salo-

mão tenha chamado o arquitecto Roberto para proceder à revisão

de um projecto que não era dele (bispo), mas do seu antecessor, 

D. João Anaia. Pode contra-argumentar-se, é certo, que D. Miguel

Salomão poderia ter aprovado um projecto e dado início às obras

mas, passados poucos anos, pouco satisfeito com o desenho, teria

chamado mestre Roberto para revê-lo. Mas, apesar de tudo, parece-

-nos mais credível que D. Miguel Salomão tenha procedido à revi-

são de um projecto que ele não teria aprovado porque, ao tomar

posse da diocese, em 1162, já decorriam as obras segundo o risco

que o seu antecessor teria aprovado.

O documento n.° 3 do Livro Preto diz que o bispo D. Miguel

Salomão pagou 124 morabitinos a mestre Bernardo qui in opere
ecclesiae magister fuit per decem annos, “que dirigiu os trabalhos

durante dez anos” e refere também que o mesmo bispo pagou a

mestre Roberto de Lisboa, qui venit ibi per IIIJor vices ut melioraret
in opere et in portali eclesiae, “que veio aí (à Sé) por quatro vezes para

melhorar a obra e o portal da igreja”, 7 morabitinos de cada vez. 

O mesmo documento refere ainda o pagamento a mestre Soeiro,

que ficou encarregado da obra depois da morte de Bernardo.

Se Bernardo trabalhou para D. Miguel Salomão durante dez

anos, e se este bispo governou a diocese desde 1162, parece lógico

deduzir que aquele mestre trabalhou na Sé desde 1162 a 1171. 

Não se exclui, naturalmente, a possibilidade (ou probabilidade) de

mestre Bernardo ter começado os trabalhos na Sé antes de 1162. 

D. Miguel, tendo tomado conta da diocese nesse ano, terá encon-

trado o mestre na direcção de uma obra que teria começado uns

anos antes e tê-lo-á mantido no cargo. Falecido mestre Bernardo em

1171, D. Miguel teria chamado mestre Roberto para introduzir, no

projecto (ou na obra que se fazia) as melhorias a que o documento

n.° 3 do Livro Preto se refere. Roberto terá vindo quatro vezes, uma

em cada ano, entre 1171 e 1174 ou 1175, data em que a catedral
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foi sagrada. Comparando o que D. Miguel Salomão pagou a mes-

tre Roberto com o salário que Bernardo recebeu durante dez anos,

podemos (ou devemos) pensar que Roberto, de cada vez, não se

demorou apenas dias, mas semanas ou mesmo meses. Mas, porque

era preciso assegurar uma direcção permanente dos trabalhos, essa

terá sido confiada a Soeiro.

A dedução parece razoável. Foi, aliás, já feita ou aceite por mui-

tos autores. Uns têm considerado Roberto como o autor do pro-

jecto (VASCONCELOS, 1930: 56-59); outros têm-no atribuído a 

Bernardo (REAL, 1974: 259). Os primeiros consideram que, tendo

Roberto sido chamado por D. Afonso Henriques a Lisboa para diri-

gir os trabalhos da Sé dessa cidade, deixou Bernardo encarregado da

obra da Sé de Coimbra.

Se a dedução parece, como dizemos, razoável, não devemos

excluir outras hipóteses.

O documento n.° 3 do Livro Preto fala de quatro vindas de

Roberto, de Lisboa a Coimbra, no tempo de D. Miguel Salomão,

mas não é forçoso pensar que essas visitas decorreram entre 1171-

-1172 e 1174-1175: podem ter ocorrido entre 1162 e 1176. Nesse

caso, Bernardo poderia ter sido o autor do projecto; mas tendo 

D. Miguel Salomão assumido o bispado em 1162, poderá ter cha-

mado mestre Roberto para rever os planos; Bernardo ter-se-ia man-

tido como “arquitecto residente” e Roberto poderia ter vindo qua-

tro vezes, entre 1162 e 1174-1175, para verificar o andamento das

obras e o cumprimento das alterações projectadas, bem como para

dar os conselhos e as orientações que se afigurassem necessários.

Numa outra hipótese, Roberto poderia ter sido o autor do projecto.

Poderia até ter trabalhado alguns anos na obra. Mas, chamado por

D. Afonso Henriques a Lisboa, teria deixado em Coimbra, como

director da obra, mestre Bernardo, e teria vindo de quando em

quando, mas não anualmente ou em anos seguidos, para verificar os

trabalhos.

Consideramos qualquer destas últimas hipóteses tão válidas

quanto a primeira – isto é, quanto a da vinda de mestre Roberto

apenas entre 1171-1172 e 1175-1176, uma vez em cada um desses

anos. Talvez até a hipótese de vindas entre 1162 e 1174-1175 seja

mais válida. Com efeito, Manuel Real (1974), comparando, do

ponto de vista estilístico, as catedrais de Coimbra e de Lisboa, e, na

de Coimbra, o portal (obra de mestre Roberto) com outras partes

da Sé, concluiu que Roberto foi (ou deve ter sido) o autor de algu-

mas dessas partes, designadamente da torre-lanterna (REAL, 1974:

217). Ora se, em 1171-1172, ainda se achavam por fazer estas par-

tes da obra, terão sido elas completadas no curto espaço de três

anos, isto é, até 1174-1175?

Podemos argumentar que a data da sagração da Sé, em 1174-

1175, não é necessariamente a data da conclusão da obra. A Sé

pode ter sido sagrada antes de completada. Alguns documentos

posteriores a 1176 permitem deduzir a presença, em Coimbra ou

na sua região, de um mestre Roberto que pode ser o nosso arqui-

tecto (REAL, 1974: 169 e 261). Se mestre Roberto voltou a Coim-

bra depois da resignação do bispo D. Miguel, pode ter sido para

realizar projectos de outras igrejas ou acompanhar as respectivas

edificações. Mas não terá sido para acompanhar ainda os trabalhos

de uma Sé que teria sido sagrada em 1174-1175 estando todavia

incompleta? E o tal Roberto dos documentos posteriores a 1176

seria mesmo o arquitecto da Sé?
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Neste jogo de argumentos e contra-argumentos, não podemos

deixar de referir que D. Miguel Salomão, ainda segundo o LP., n.°

3, pagou obras que, por sua natureza, deixam crer numa constru-

ção finalizada: a pavimentação das absides com boas lajes quadra-

das, o altar ou o conjunto em que o altar se integrava (in composi-
tione et expolitione arae et columnarum altaris), frontais de altar (um

dos quais feito e dourado por um mestre Ptolomeu), etc. Por outro

lado, no seu testamento, feito entre Abril de 1176 e Fevereiro de

1179 (DMP, DR., n.° 330), D. Afonso Henriques, referindo-se ao

mosteiro de Santa Cruz, declarou: Et mando ibi meos mauros qui
sunt in opere Sancte Marie, completo opere, et maurum meum car-
pentarium, “e destino-vos [isto é, a Santa Cruz] os meus mouros

que estão na obra de Santa Maria [isto é, da Sé], quando estiver

completa, e o meu mouro carpinteiro”. Numa outra versão do

mesmo diploma, o rei diz: mando ibi meum maurum aurificem et
maurum carpentarium et maurum alfaiath, “destino-vos o meu

mouro ourives e o mouro carpinteiro e o mouro alfaiate”. São 

operários especializados os que então (entre 1176 e 1179) trabalha-

vam na Sé: um ourives, um carpinteiro, um alfaiate. O primeiro

poderá até ser o Felix aurifex a que se refere o LP., n.° 3; o carpin-

teiro talvez seja o magister Ptolomeus que levou um ano a fazer uma

tabula de ante altare deaurata, “um frontal de altar dourado” (ainda

LP., n.° 3) – embora a elevadíssima soma paga por D. Miguel Salo-

mão nos deixe dúvidas sobre se a tabula era de talha dourada ou de

material mais caro e nobre e sobre se a verba aplicada se destinou só

ao material ou também ao salário (caso em que magister Ptolomeus
não seria mouro do Rei?). Quanto ao “alfaiate”, faria paramentos e

vestimentas.

Estas referências sugerem que a obra da Sé poderia estar con-

cluída em 1174 ou 1175 e que, nessa data, se executava o que pode-

mos designar por “mobiliário” ou “adorno”. Mas, voltando às obras

que Manuel Real atribuiu, por razões estilísticas, a mestre Roberto,

devemos repetir a pergunta: poderiam ter sido completadas em três

anos (no caso de Roberto ter vindo só depois da morte de Ber-

nardo)?

O problema da autoria do projecto da Sé continua tão sem

incontroversa solução quanto o da data de início das obras. Na

ausência de documentação que plenamente esclareça as dúvidas (o

projecto foi de Bernardo ou de Roberto? Ou do primeiro, mas

revisto pelo segundo?), é legítimo procurar resolvê-las através de

análise estilística da obra. Nesse sentido, é notável o trabalho de

Manuel Real (1974). Mas na historiografia da arte são demasiados

os casos de obras que foram atribuídas a este ou àquele autor por

razões estilísticas e que posteriormente tiveram de atribuir-se a

outro artista por terem aparecido documentos inequívocos quanto

à autoria.

António de Vasconcelos (1935a, passim) sustentou que, inicial-

mente, não havia acesso à Sé pela porta ocidental, que serviria ape-

nas, na sua opinião, para fazer anúncios, proclamações ou pronun-

ciar sentenças. Recentemente, A. Filipe Pimentel (2005a: 129-138)

pretendeu mostrar que nessa porta se fariam as proclamações dos

reis de Portugal.

A porta funcionaria, pois, como varanda e não seria praticável,

por ela, o acesso. A entrada na catedral far-se-ia pelo lado seten-

trional. Segundo António de Vasconcelos, apenas no final da Idade
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Média se teria construído um estreito passadouro horizontal de

pouco mais de um metro de largura que permitiria o acesso para

quem descia pela rua agora chamada da Ilha. Dessa rua subia-se ao

passadouro por dois degraus (VASCONCELOS, 1935a: 240 e 287).

António de Vasconcelos imaginou esse acesso similar ao da catedral

de Zamora, que ilustrou – mas o da Sé de Coimbra seria muito

mais modesto. O acesso só teria ganho alguma dignidade quando,

nos fins do séc. XV ou nos inícios do XVI, o bispo D. Jorge de

Almeida construiu um patim ou tabuleiro com maior dimensão.

Este mesmo foi alargado, nos fins do séc. XVI, por D. Afonso de

Castelo Branco.

Argumentou António de Vasconcelos da forma que a seguir sin-

tetizamos:

1. Na fachada ocidental da Sé, os silhares são todos perfeitamente

afeiçoados desde o terreno firme em que a parede assentou. Alguns

silhares apresentam mesmo siglas. Nem o cuidado do aparelhamento

nem as siglas se justificariam se essa parede (ou parte dela) ficasse

oculta por escadaria de acesso frontal (como a que vemos hoje, resul-

tante de obras efectuadas na década de 1930) ou por patim ou tabu-

leiro que tivesse acesso lateral.

2. A cerca de 1,70 m da fachada ocidental da Sé, em frente do por-

tal, ficava, ainda nos fins do séc. XV, a casa do vodo ou da relação ou

da audiência, que só foi destruída quando o bispo D. Jorge de Almeida

decidiu construir um tabuleiro de acesso e desafogar o adro em frente

da catedral (Fig. 49).

3. Mesmo em frente da fachada ocidental da Sé havia, no séc. XII,

um cemitério. Os construtores do templo não se teriam permitido

implantar a fachada (ou qualquer escada ou tabuleiro de acesso ao por-

tal) sobre as sepulturas, por respeito pelos mortos.

A hipótese de António de Vasconcelos foi logo objecto de dúvi-

das, às quais o mestre respondeu com irritação disfarçada de ironia

(VASCONCELOS, 1935b). Continuou a sustentar a sua opinião, ape-

nas admitindo que a casa do vodo estivesse, em 1172, em ruínas,
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FIG. 49 – Planta do edifício e necrópole  descobertos na década de 1930 e dos
sucessivos patamares da Sé.



“por ainda não haver sido reparada após o cataclismo da invasão

muçulmana”. A invasão a que António de Vasconcelos se refere foi

a de 1116-1117, que o mestre considerava ter sido catastrófica, com

grandes destruições intramuros.

Parece pouco credível que a casa do vodo ou sede da administra-

ção municipal continuasse em ruínas mais de 50 anos depois da

dita invasão, mesmo em frente de uma catedral cuja obra se termi-

nara. Já Vergílio Correia (1946: 86-93 e 113) sustentou que a

suposta casa do vodo era um edifício romano entulhado e desapare-

cido ao tempo da edificação da Sé românica e que a porta principal

da Sé sempre foi a do lado do ocidente – sendo secundária a do lado

norte. Mas a sua opinião não prevaleceu contra a tese de um mes-

tre de tanto prestígio em Coimbra, considerado – aliás justamente

– como quem mais sabia da história da Sé e das suas redondezas.

Mas vamos aos argumentos de António de Vasconcelos. O

último deles tem pouco (ou nulo) valor. Não é forçoso pensar que

os construtores da Sé românica tinham de respeitar o cemitério pré-

existente e não poderiam ter edificado sobre ele um acesso à porta

ocidental da igreja. São muitos os exemplos de igrejas que assenta-

ram seus muros sobre cemitérios anteriores. No caso da Sé, o argu-

mento de António de Vasconcelos é, aliás, contrariado pela sua pró-

pria observação de que a fachada assentou sobre duas sepulturas. O

cemitério pode ter sido, assim, respeitado apenas pela não-violação

das sepulturas. E se algumas das campas descobertas no espaço

fronteiro à Sé parecem, pelo seu alinhamento, posteriores ao edifí-

cio românico (e poderão sê-lo), não devemos esquecer-nos de que

as sepulturas cavadas na rocha, muito frequentes na Idade Média e

com grande difusão geográfica, parecem corresponder a um

período que se terá iniciado no séc. VII ou VIII e se terá prolon-

gado até aos sécs. XIII e XIV, situando-se a maioria entre a segunda

metade do séc. IX e os fins do XI (BARROCA, 1987: 140). Se não

podemos ter certezas quanto à cronologia das sepulturas da Sé, é

pelo menos verosímil que este cemitério (que não se reduziria às

campas descobertas mas seria maior) tenha estado em utilização nos

séculos X e XI – e, neste caso, ficaria aí, não a mesquita, mas a cate-

dral do tempo da segunda ocupação muçulmana. Reforça-se, assim

(ainda que não de forma inteiramente concludente), a nossa supo-

sição de que a Sé episcopal de Coimbra esteve sempre (desde a

época visigótica?) sensivelmente no mesmo lugar.

O primeiro argumento de António de Vasconcelos (atrás resu-

mido) parece-nos ponderoso mas não decisivo. Diz o autor: “Se o

construíssem (ao muro da fachada) para ser encoberto com uma

escada, não o teriam aparelhado assim”.

A verdade, porém, é que mestre Roberto, quando as obras iriam

avançadas, foi chamado de Lisboa a Coimbra (e veio aqui quatro

vezes), como vimos, ut melioraret in opere et in portali ecclesie, “para

fazer melhorias nas obras e no portal da igreja”. Não nos interessa

agora discutir que melhorias foram as introduzidas. Mas, relativa-

mente ao portal, podemos admitir que o projecto inicial não previa

acesso principal pela fachada do poente, mas pela setentrional que,

aliás, dava para uma das ruas de mais movimento da cidade do séc.

XII. A fachada ocidental poderia ter sido projectada de modo similar

ao que se observa na catedral (todavia gótica) de Rodez – para citar-

mos um exemplo a que António de Vasconcelos recorre e que ilustra.

Iria a obra avançada e o muro da fachada estaria erguido (com

bom aparelho siglado) pelo menos até à altura do patamar da porta
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ocidental da Sé quando mestre Roberto foi chamado. A sua parti-

cipação terá incluído uma revisão do projecto da fachada ocidental

e o desenho da porta e do janelão que se lhe sobrepõe. Mas mestre

Roberto não teria desenhado uma porta sem acesso. Poderá ter pre-

visto um patim com acesso pelo lado sul (isto é, pela actual rua da

Ilha). Tal patim existia pelo menos em 1222, pois junto dele 

foi nessa data enterrado um benfeitor da Sé (VASCONCELOS, 

1935a: 280). Com efeito, o Livro das Kalendas regista a morte,

ocorrida nesse ano, de Egídio Rodrigues, o qual jazia num monu-
mentum lapideum versus gradus per quos fit ascensus ad ipsam portam
occidentalem versus turrim campanarum (LK., I: 44), “monumento

de pedra do lado dos degraus pelos quais se sobe à porta ocidental,

do lado da torre dos sinos”. Ainda que possamos admitir uma tras-

ladação dos ossos, parece rebuscada a hipótese de esse benfeitor ter

sido enterrado noutro lugar e de os seus ossos terem sido transferi-

dos para o patim, pelo mais cedo, nos inícios do séc. XIV – data a

partir da qual António de Vasconcelos admite a existência de um

estreito passadouro ocidental de pouco mais de um metro de lar-

gura. O passadouro teria existido desde sempre – e talvez mais largo

do que António de Vasconcelos imaginou.

Quanto à casa do vodo que o bispo D. Jorge de Almeida com-

prou à Câmara para a demolir e poder construir o seu tabuleiro,

cremos que António de Vasconcelos se enganou na sua localização.

Fê-la coincidir com o edifício cujos muros foram descobertos em

escavações em 1933 a muito curta distância da fachada ocidental

da Sé.

Ora este edifício era uma construção que Vergílio Correia, como

vimos, considerou romana, ainda que com reutilização em data

incerta “medieval”. Tal edifício pode ter sido destruído nos fins do

séc. VI ou nos inícios do VII, quando a insula da cidade romana em

que se inseria foi (inteiramente?) renovada para a instalação da Sé

episcopal de Aeminium com seus anexos.

No contrato celebrado entre o bispo D. Jorge de Almeida e a

Câmara em 29 de Julho de 1498 (e modificado em Novembro do

mesmo ano) diz-se que a casa do vodo tinha duas frentes para o adro

da Sé e uma para a rua que ia da Sé para S. Cristóvão, encostando,

do outro lado, a casas da Sé que eram habitadas por Lourenço Fer-

nandes (VASCONCELOS, 1935a: 224-225). Essa rua seria a actual de

Joaquim António de Aguiar (LOUREIRO, 1964, II: 39). 

Assim, parece-nos que devemos situar a casa do vodo no gaveto

entre o beco da Carqueja e a rua de Joaquim António de Aguiar

(Figs. 50 e 51). O alinhamento ou remate norte-sul desse gaveto

não seria, nos fins do séc. XV, o que hoje se observa: avançaria então

para nordeste e seria, nessa altura, rematado precisamente pelo edi-

fício da casa do vodo. Este deve ter sido reconstruído não muito

antes de 1187, pois um registo do Livro das Kalendas (LK., I: 247)

recorda o falecimento de Gonçalo Egee (Egas?) que havia doado à

Sé várias casas que sunt juxta atrium que contiguantur concilio de
novo edificato, “que estão junto do átrio e ficam contíguas ao con-

celho (isto é, à casa do concelho) edificada de novo”. O assento do

Livro das Kalendas pode ter sido feito, porém, depois de 1187. Na

doação ou testamento de Gonçalo Egee poderia não haver referên-

cia à reedificação do concilium. E o escriba, ao fazer o assento no

obituário da Sé, depois de 1187, teria acrescentado de novo edificato
porque, não estando o concilium reedificado em 1187, o estaria na

data do assento.
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FIG. 50 – Reconstituição da área da catedral anteriomente à construção da Sé românica. 
1. Casas doadas à Sé por Fernando Magno; 2. Casa do Vodo.



FIG. 51 – Planta da área da Sé românica. 
1. Casas da Sé; 2. Casa do Vodo; 3. Casa(s) de Gonçalo Egee; 4. Torre dos sinos da Sé; 5. Torre representada no desenho de Baldi.



Também no Livro das Kalendas (LK., I: 289) se fala, relativa-

mente a 1248, de casas que contiguantur palacio concilii secularis de
novo constructi, “que ficam encostadas aos paços do concelho civil

construídos de novo”.

Diremos ainda que a expressão de novo edificato ou de novo cons-
tructi se pode eventualmente entender não no sentido de uma

reconstrução mas no de uma construção inteiramente nova de uns

“paços do concelho” que, até então, estariam noutro local. Parece-

nos, todavia, mais adequada a primeira interpretação. Ainda no

Livro das Kalendas (LK., II: 117), num assento de óbito ocorrido

em 1283, fala-se do concilium novum.

As casas contíguas ao concilium doadas à Sé por Gonçalo Egee
seriam aquelas em que, em 1498, vivia Lourenço Fernandes. O

atrium do registo do Livro das Kalendas relativo a Gonçalo Egee não

seria o atrium australis mas o que poderíamos designar por atrium
occidentalis (ainda que não tenhamos encontrado esta expressão nos

documentos).

Se a nossa reconstituição está correcta, desaparece um dos prin-

cipais argumentos de António de Vasconcelos a favor da inexistên-

cia de um acesso à porta ocidental da Sé. Aliás, se a casa do vodo esti-

vesse onde António de Vasconcelos a imaginou, ficaria

comprometida a sua própria hipótese de varanda para proclamações

– pois não haveria espaço para ajuntamento de ouvintes.

Um documento de 1172 é também útil para a reconstituição do

espaço ante fores ecclesiae Sancte Marie. Trata-se do documento n.°

590 do Livro Preto, que é a doação ou confirmação, de D. Afonso

Henriques à Sé, de umas casas vizinhas da fachada ocidental da

igreja. Os dizeres do documento não são muito claros e tornam-se

ainda mais confusos pela pontuação introduzida pelos editores –

pontuação que nos parece incorrecta. As casas doadas ou confirma-

das confrontavam, a oriente, com uma via pública que vinha de sul

para norte e passava entre elas e a fachada ocidental da Sé. Essa rua

estaria no enfiamento do tramo sul-norte da rua da Ilha. A norte,

as casas tinham fachada para outra via pública que vinha, de oci-

dente para oriente, na direcção da porta ocidental da Sé. Deve

observar-se que o documento fala da rua que … ab occidente in
orientem ad portem occidentalem … discurrit, “que vem, de ocidente

a oriente, (direita) à porta ocidental da Sé”. Não se diz ad fores, isto
é, à fachada, mas fala-se expressamente de porta occidentalis. Trata-

se do beco hoje chamado da Carqueja, que se prolongaria para

oriente e terá sido posteriormente amputado pela demolição de

alguns prédios para alargamento do largo da Sé. Em alternativa,

poderia corresponder a um prolongamento da rua de S. Cristóvão

– prolongamento que terá posteriormente desaparecido. Do outro

lado da rua viviam Paio Mides, Martinho Salvadores e Paio Torce-

Costas (cuja alcunha poderá estar na origem do nome da rua de

Quebra-Costas). Paio Mides vivia nessa casa desde 1127 (LP., n.°

350). A casa era da Sé por doação do rei Fernando Magno, e havia

sido cedida vitaliciamente a Paio Mides por troca com uma pro-

priedade que este possuía em Arazede (Cantanhede).

A reconstituição esquemática que fazemos nas nossas Figs. 50 e

51 carece, naturalmente, de confirmação ou correcção. Mas parece

compatibilizar-se com o documento n.° 387 do Livro Preto, datado

de 1144, bem como com um registo do Livro das Kalendas, de 1306

(LK., I: 187). Refere-se este a casas na rua de Gatos (= beco da Car-

queja) que sunt in angulo dicte rue et contiguantur latrinis dictorum
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canonicorum, “que estão no cotovelo da dita rua e ficam contíguas

às latrinas dos ditos cónegos”. A expressão in angulo, que traduzi-

mos por “no cotovelo”, pode entender-se também por “na esquina”.

Em tal caso, teríamos de corrigir o nosso desenho, imaginando uma

ruela perpendicular ao beco da Carqueja. As latrinas dos cóne-

gos estão expressamente mencionadas na confirmação, feita por 

D. Afonso Henriques, em 1172, das casas dos cónegos. Mas, de

acordo com este mesmo documento, não haveria ruela, pois as latri-

nas dos cónegos estariam encostadas às casas de Salvador Adael.

A reconstituição que fazemos da área ante fores ecclesie Sancte
Marie harmoniza-se com os dizeres dos acordos entre o bispo D.

Jorge de Almeida e a Câmara. A casa do vodo foi cedida à Sé “para

se derrubar e fazer em ela o dito tabuleiro”. A posição que lhe atri-

buímos exigia, de facto, a sua demolição.

Construída a Sé, ficou a sul um espaço onde posteriormente se

havia de erguer o claustro.

A construção da Sé românica e do claustro fez desaparecer o que

anteriormente se chamava atrium australis. A designação atrium
(isto é, “adro”) manteve-se, mas agora designando todo o espaço

envolvente da Sé. Aliás, a própria expressão antiga de atrium aus-
tralis, “adro do sul”, deixa supor que havia outros atria.

Construída a Sé românica e o seu claustro, chamar-se-ia atrium
a todo o espaço não edificado a norte, noroeste e ocidente da cate-

dral. Do lado norte do atrium ficavam casas de D. Teresa, filha de

D. Afonso Henriques (MADAHIL, 1934, doc. n.° 92, de 1170). A

infanta terá vendido essas casas ao alcaide Cerveira (sobre este vid.

VENTURA, n.p.) quando, em 1184, casou com Filipe I, conde de

Flandres. O alcaide, em 1192, cedeu essas casas, com seu pombal e

sua tristega, ao bispo D. Martinho, a troco de uma herdade que a

Sé possuía em Reigoso (LP., n.° 163).

Também do mesmo lado ficavam as casas que Maria Martins

e Susana Martins haviam herdado de seu pai Martim Almaten 

e em 1170 venderam a Comba Homaris (MADAHIL, 1934, doc.

n.° 92).

Talvez ao atrium se chamasse também (ou se tenha vindo a cha-

mar) forum. Em 1292 faleceu Justa Guilhermes, que deixou à Sé

domus quas habebat super claustrum in via que ducit ad forum (LK.,

II: 25), “casas que tinha acima do claustro na via que conduz ao

forum”. Quer identifiquemos esta rua com a do Norte, quer com

a da Ilha, parece-nos que o forum a que se alude seria um espaço

contíguo à Sé. Se, no séc. XII, se chamava forum Regis à área cor-

respondente ao troço inferior da rua de Quebra-Costas onde,

como vimos, havia muitas tendas e se realizava o mercado, talvez

este último se tenha deslocado, no séc. XIII, para junto da Sé ou,

tendo aumentado o movimento, tenha passado a abranger as duas

áreas.

Um projecto da década de 1160 terá sido a reedificação, a fun-
damentis, da igreja sesnandina de S. João de Almedina e a renova-

ção do paço do bispo.

A nova igreja, cuja monumentalidade se pode julgar pela da base

dos pilares que ainda hoje se observam no Museu Nacional de

Machado de Castro e pelos muros conservados (designadamente

uma arcada cega da fachada), ocuparia o lugar da antiga mas exce-

deria esta, consideravelmente, em área.
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A nossa Fig. 52 imagina o que poderia ser a área do paço epis-

copal nos meados do séc. XII (mas as duas torres da fachada meri-

dional poderão ter sido edificadas só nos finais do mesmo século).

A igreja sesnandina de S. João tinha sua fachada para um atrium
sensivelmente correspondente à praça do antigo forum romano.

A igreja teria, a norte, o seu claustro. O paço do bispo ocuparia

um espaço mais ou menos coincidente com o do corpo do museu

que tem fachada meridional para o pátio principal.

Nas obras do paço investiu o bispo D. Miguel Salomão, ante
1176, a quantia de 400 morabitinos (LP., n.° 3, in fine). Mas não

é forçoso pensar que as obras de remodelação se iniciaram com este

bispo.

Pedro Álvares Nogueira (1942: 31) diz, do bispo D. Paterno

(1080-1087): “…quando veo pera esta cidade nam se quis aposen-

tar nas casas que o conde Sisnando lhe deo senaõ dentro da igreja

cathedral da invocação de Nossa Senhora e nella criou aquelles

moços debaixo da regra de Santo Agostinho onde os deixou quando

se apartou delles e se foi viver a outra parte “. Será que D. Paterno,

tendo residido primeiro no paço que imaginámos junto da catedral,

depois se instalou no lugar do antigo forum romano?

Nas traseiras do paço, e até à rua de S. Salvador, ficaria um

espaço talvez ocupado por horta e dependências da residência

(cavalariças, instalações de criados, forno de pão, pombal, etc.)

Do lado sul havia, em 1164, três casas particulares: as de Pedro

Pais, Martinho da Cova e Domingos Azaca. A de Pedro Pais era a
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FIG. 52 – Igreja de S. João de Almedina e Paço Episcopal.



mediana e tinha paredes meias com a de Domingos Azaca, que lhe

ficava a oriente. A de Martinho da Cova erguer-se-ia sobre o canto

sudoeste do criptopórtico e entre ela e a de Pedro Pais haveria um

espaço correspondente ao quintal ou pátio lateral da habitação

deste último. A casa de Pedro Pais foi adquirida pelo bispo em 1164

(LP., n.° 557), pelo que devemos pensar que o projecto de remo-

delação de D. Miguel é anterior. Talvez até, em 1164, já decorres-

sem obras. Não temos documentos da compra das outras casas, mas

devemos presumir que também foram adquiridas para serem demo-

lidas, ou se lhes dar outro uso.

Num auto lavrado em 1416, por morte do bispo D. Gil

(Arquivo da Universidade de Coimbra, caixa de pergaminhos avul-

sos, doc. 33), descreve-se o paço episcopal. Nessa altura, na ala cor-

respondente ao corpo meridional do museu estavam instaladas, de

oriente para ocidente, cavalariças, um palheiro, uma atafona com

duas mós e, sobre as cavalariças, um celeiro. Mas será que, no séc.

XII, nas casas que havia desse lado e foram compradas pelo(s)

bispo(s) para serem demolidas ou se lhes dar outro destino foram

logo instaladas aquelas dependências de que temos notícia nos iní-

cios do séc. XV? Tendo nós imaginado, nas traseiras do paço de D.

Paterno, cavalariças, instalações de criados, forno de pão e pombal,

deveremos supor que D. Miguel Salomão, alargando a área resi-

dencial, transferiu para a ala sul algumas dessas instalações?

A reconstrução românica deste conjunto edificado substituiu a

igreja por outra de maiores dimensões. Subsistem, no actual museu,

como dissemos, as bases de pilares dessa igreja. Do claustro româ-

nico, porém, não se conhecem vestígios.

A “torre” que, diminuída na sua altura, ainda se mantém no

canto sudeste do museu (com ameias que não são originais) 

(Fig. 53) é consensualmente datada da segunda metade ou de finais

do séc. XII. A “torre” ou porta foi restaurada no tempo em que

António Augusto Gonçalves dirigiu o museu (1913-1929). Foi ele
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FIG. 53 – Porta românica no exterior do Museu Nacional de Machado de Castro.



quem refez os saimeis do arco exterior, guiando-se pelos do arco

interior, que estava completo (CORREIA, 1930: 179 e 1946: 59).

Em 1931, Vergílio Correia, tendo feito escavar o espaço que se

encontrava aterrado entre os dois arcos, encontrou “o solo natural

empedrado em calçada medieval vulgar, e no canto direito, restos de

pavimento formado por tijolos postos de cutelo” (CORREIA, 1946:

59). Infelizmente, o autor não diz se os tijolos postos de cutelo se

encontravam ao nível da calçada medieval ou abaixo dela – e assim

ficamos sem saber se havia aqui, ou não, dois pavimentos sobre-

postos de duas diferentes épocas.

Seja como for, devemos integrar esta torre-porta no projecto de

remodelação do paço na segunda metade do séc. XII. Uma referên-

cia de A. Nogueira Gonçalves (in CORREIA e GONÇALVES, 1947:

160) deixa crer que, no ângulo sudoeste, havia torre com entrada

igualmente em arco de ferradura. A ser assim, o piso inferior do

criptopórtico ainda estaria conservado e seria utilizável na segunda

metade do séc. XII e só posteriormente terá ruído. O auto de 1416

a que atrás nos referimos deixa crer que a fachada ocidental do crip-

topórtico estava então em ruínas mas que o desabamento era, nessa

data, relativamente recente. É possível que, nos anos mais imedia-

tamente seguintes, se tenha feito um muro alto de alvenaria para

evitar a progressão da ruína e encobrir a fachada do monumento

esventrado. Sobre esse muro ergueu-se, nos finais do séc. XVI, a

loggia do Museu. Não é ainda claro se, ao mesmo tempo que se

levantou o muro, se construíram casas encostadas a ele. As casas,

que foram há poucos anos demolidas, podem ter sido reconstruídas

por várias vezes até ao séc XIX, pois nada recordava nelas edifica-

ções do séc. XV ou XVI. Mas é possível que, logo após a constru-

ção do muro alto de alvenaria, se lhe tenham encostado moradas.

O desenho de Baldi (Fig. 1), que mostra os dois pisos da loggia que

anda atribuída a Filipe Tércio, não permite saber se, no séc. XVII,

tais casas já existiam, pois o alçado, abaixo da loggia, está oculto por

casas do lado ocidental da rua das Covas (ou da rua do Norte?).

A obra do muro não terá sido feita nem por D. Jorge de Almeida

(1483-1543) nem por D. Afonso de Castelo-Branco (1585-1615).

Bispos tão cultos e dados às artes teriam certamente erguido parede

mais sólida e estética. Mas o argumento vale o que vale.

Os trabalhos de total remodelação do Museu que neste

momento decorrem permitirão certamente esclarecer os problemas

que a fachada ocidental do criptopórtico e do forum ainda suscita,

bem como determinar a data da ruína (ou confirmar a nossa pro-

posta de desabamento nos fins do séc. XIV ou nos inícios do séc.

XV) e a data da construção das casas a que nos referimos.

Da torre sudeste (a que se conserva) arrancaria um muro que iria

direito à fachada meridional da igreja, limitando, desse lado, o

recinto. Do lado poente, onde, nos fins do séc. XVI, foi construída

a loggia, haveria também, no séc. XII, um pórtico (neste caso, com

arcos) ou um simples muro de parapeito? Seria um muro rasgado

de arcadas? De qualquer forma, tal como hoje, gozar-se-ia daí a

vista sobre a Sé e o casario da cidade.

Talvez para realização do projecto o bispo D. João Anaia tenha

comprado a Ciomagra, em 1153, uma domus cum sua quintana
situada in loco qui vocatur illas Covas (LP., n.° 449). Não sabemos

localizar com exactidão a quintana, que tinha frentes para três ruas,

a norte, a oriente e a sul. Talvez corresponda ao jardim do paço do

bispo que a planta de Coimbra de 1873-1874 representa, no canto
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noroeste do actual Museu Nacional de Machado de Castro 

(Fig. 25). Em 1153, manter-se-ia a via romana que, ao longo da

fachada ocidental do criptopórtico, ligaria as actuais ruas das Covas

(ou de Borges Carneiro) e do Cabido. Em tal caso, a quintã terá

sido anexada ao paço episcopal e o bispo terá aberto então outra rua

(a actual das Condeixeiras) para não interromper a ligação entre as

duas anteriores.

A igreja de S. João foi sagrada entre 1192 e 1206 (BARROCA,

2000, II (1): 633). Com essa sagração ter-se-á completado o pro-

jecto de D. João Anaia ou D. Miguel Salomão para a renovação de

todo este conjunto?

Documentos de fins do séc. XI e do séc. XII que aqui não men-

cionámos referem-nos muitas domus ou casas (umas de gente rica e

nobre, outras de gente mais modesta) para além daquelas que aqui

identificámos. Num só registo do Livro Preto, sem data mas do séc.

XII (LP., n.° 652), acha-se uma relação de várias casas da Sé, umas

que exeunt in rua, outras que non exeunt per ruam, isto é, umas que

tinham entrada e saída directa para uma rua pública e outras que,

por não marginarem ruas, só teriam esconsos e indirectos acessos. 

A estes poderia dar-se o nome de “azinhaga” ou “adarve”. O pri-

meiro encontra-se na documentação coimbrã. Não encontrámos o

segundo nessa acepção.

Escrituras há que mencionam prédios ou instalações de diversa

natureza, desde fornos e pombais àquela alcoceifa (casa de meretri-

zes) que, em 1158, havia intramuros, na paróquia de S. Pedro

(VITERBO, 1965, s.v. alcoceifa). Os fornos são referidos sem que,

infelizmente, se diga se são de pão ou o que é que neles se cozia.

As vagas alusões que se encontram a estes prédios ou instalações

não permitem uma localização segura – a qual, todavia, nos ajuda-

ria a imaginar a cidade e a sua vida do dia-a-dia. Nalguns casos,

porém, é indicada a collatio (isto é, a freguesia) em que o prédio se

situava. Se poderia ser útil uma estatística, por freguesia, destes pré-

dios que não podemos localizar com precisão mas que, pelo menos,

podemos atribuir a uma ou outra paróquia urbana, não nos aven-

turámos a esse estudo, que seria demorado e do qual nem sequer

temos a certeza de que nos conduziria a uma representação fiável da

densidade populacional relativa das várias áreas da cidade.

Curiosamente, não encontrámos nenhuma alusão a “banhos”

no interior da área muralhada. As latrinas que os documentos refe-

rem são todas (supomos) privadas.

As referências documentais que aqui não compendiámos não

nos ajudam, porém, a reconstituir o traçado dos arruamentos. Por

essa razão as omitimos. Nalguns casos, os documentos não se

acham publicados na íntegra mas conhecem-se, deles, apenas redu-

zidos extractos que certos autores julgaram útil fazer. É possível que,

vindo a ser conhecidos por completo, alguns documentos permi-

tam acrescentar algo de relevante ao nosso conhecimento do urba-

nismo da almedina nos fins do séc. XI e no séc. XII.

Por outro lado, talvez se possam vir a utilizar certos documen-

tos de que nos não servimos por não termos conseguido localizar na

malha urbana os prédios que neles se referem. Um testamento ou

uma carta de venda, doação, ou troca de um prédio contém nor-

malmente indicação de confrontos, reportados a vias públicas e

(ou) a prédios de outros proprietários. Muitas vezes, os confrontos

indicados não permitem uma localização inequívoca (ou, sequer,
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verosímil). Mas, se houver um outro documento referente a venda,

doação ou escambo de um dos prédios que no primeiro se citam

como confrontos, e se esse segundo documento contiver dados que

permitam a sua localização na malha urbana, o primeiro passa a ser

utilizável. O confronto de documentos é, pois, essencial. Se fre-

quentemente fizemos tal confronto, não teremos esgotado essa via,

difícil de seguir sem um índice onomástico. Quando, num docu-

mento de venda, doação ou troca, se cita o nome de um proprietá-

rio vizinho, devemos procurar se há menção desse nome, como alie-

nante ou adquirente de prédio, noutro documento. Os índices

onomásticos facilitam essa busca. Ora, se temos excelentes índices

onomásticos do Livro Santo e do Livro Preto, não os temos para

outra muita documentação já publicada.

Fica-nos a dúvida sobre se a Almedina, densamente povoada e

movimentada nalgumas áreas (como a de Quebra-Costas), tinha,

ou não, grandes espaços não ocupados. É possível que houvesse em

Coimbra uma população numerosa de pequenos proprietários que

pouco mais teriam que as casas que habitavam. Essa gente, mor-

rendo, deixaria a casa aos filhos, sem qualquer testamento escrito.

Apenas quando não tinha herdeiros naturais ou deserdava seus

parentes faria um testamento como o da Elvira de Cid, residente

perto da porta de Almedina, que deixou a sua casa ao presbítero

Pedro Belo e apenas contemplou com roupa sua neta, talvez algu-

mas vizinhas e a mulher que a tratou na sua enfermidade (LP., n.°

65, de 1167).

Quer isto dizer que a maior parte das casas da Coimbra dos fins

do séc. XI ou do séc. XII estará indocumentada – e que, por con-

seguinte, a documentação de que dispomos não nos permite fazer

uma ideia da densidade populacional, quer em termos absolutos,

quer em termos relativos – isto é, de áreas mais povoadas, outras de

ocupação eventualmente rarefeita.

Há todavia um caminho indirecto que, não tendo sido por nós

feito, mereceria um estudo sistemático. Apresentá-lo-emos

mediante um exemplo.

Em 1101 (LP., n.° 392 = DMP, DP., III, n.° 46), um presbítero,

de seu nome Teodomiro, doou uma casa, que tinha junto da igreja

de S. Pedro, a sua tia Godinha e ao filho desta, Gonçalo. Deu-lhes

juntamente a quarta parte de uma vinha, metade de um campo

cerealífero e ainda um moinho. Podemos dizer que, sendo presbí-

tero, Teodomiro não é exemplo destas supostas famílias cujas casas

não constam da documentação. Mas sê-lo-á o Gonçalo, que viveria

com sua mãe, talvez viúva, e recebeu a doação do primo, o presbí-

tero Teodomiro.

A doação – e é aqui que pretendemos chegar – é testemunhada

por Paio Gonçalves, Teodogildo Viegas, Pedro Mendes, Honorigo

Bermudes, Froila, Godinho Levides, Soeiro Jeremias. Ora, porque

as vendas e doações de prédios eram geralmente testemunhadas por

vizinhos, podemos pensar que os sete homens que testemunharam

a doação residiam também junto da igreja de S. Pedro. Mas não

encontramos nenhuma escritura relativa aos respectivos prédios.

Para um prédio documentalmente atestado, temos sete, na mesma

área, indocumentados.

A dedução, evidentemente, não é segura. Mas, pelo menos, con-

firma a suspeita (ou certeza) de que o número de prédios indocu-

mentados é muito superior ao daqueles que foram objecto de acto

notarial.
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O documento de Teodomiro é ainda interessante e útil por

outro motivo. Com efeito, admitindo a existência, na Coimbra do

séc. XII, de muitos pequenos proprietários, não podemos deixar de

perguntar-nos de que viviam. Nem todos podiam viver do negócio

que se fazia no forum Regis ou no vico de Tendis. Muitos viveriam –

como o Gonçalo e sua mãe a quem o presbítero Teodomiro deixou

casa e terras – do amanho de pequenas propriedades que ficariam

em redor da cidade, num aro de meia hora de caminho a pé. Não

seria demasiada a caminhada, pois só as hortas exigem trabalho diá-

rio: às searas, vinhas e olivais não se acode todos os dias da semana

nem todas as semanas do ano.

Outras ocupações, porém, garantiriam o sustento de muitos.

Se pensarmos que todas as igrejas da cidade foram reconstruídas

na segunda metade do séc. XII, fácil nos será imaginar as cente-

nas de homens ao mesmo tempo ocupados nas pedreiras, nos

transportes da pedra, nos fornos de cal, nos estaleiros das obras,

nos fornos telheiros. Além disso, seriam muitos os homens (e

ainda mais as mulheres) contratados pelos ricos para serviços

domésticos.

Podemos perguntar-nos se esta gente era proprietária das casas

em que vivia ou habitava nelas pagando renda. A dúvida é irrele-

vante para o nosso fim – que é o de chamar a atenção para o facto

de ser provavelmente muito diminuto o número de casas do-

cumentadas relativamente às que não deixaram registo em escritura

de qualquer sorte. Mas continua indecidível se, na área intramuros,

havia grandes áreas não construídas.
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(Página deixada propositadamente em branco)



A ARQUITECTURA DOMÉSTICA NA ALMEDINA

Nos documentos de Coimbra dos séculos X a XII surgem, para

designar os prédios de habitação, os termos casa, domus (por

vezes, domus cum sua quintana) e corte ou curtis. Podemos (ou

devemos) pensar que a cada nome corresponde um tipo de pré-

dio, e supor mesmo que havia uma hierarquia, sendo a casa o tipo

mais modesto de habitação e correspondendo a corte ou curtis ao

mais nobre?

O documento mais antigo de Coimbra em que se encontra o

termo corte data de 933 (PMH, DC., n.° 37): Ramiro II faz doa-

ção, ao mosteiro de Lorvão, de metade de eclesia Sancta Cristina
similiter cum omni integritate in ipsa corte, “da igreja de Santa Cris-

tina com tudo o que lhe pertence na (sua) corte”. O termo, aqui,

designa certamente um espaço afecto e anexo à igreja e no qual

poderiam ficar outros edifícios, designadamente a residência do clé-

rigo que nela oficiava. Talvez na corte de Santa Cristina houvesse

também um cemitério. Assim, corte seria sinónimo de atrium, no

sentido com que posteriormente encontramos a palavra (atrium da

Sé, por exemplo).

Em 957, no testamento que Samuel, presbítero, fez das igrejas

de S. Cristóvão e de S. Cucufate ao mesmo mosteiro de Lorvão

(PMH, DC., n.° 74), referem-se suos domos cum suas cortes et suas
vineas qui sunt in giro de illas ecclesias, “suas casas com suas cortes e

suas vinhas que ficam junto (ou à volta) das (ditas) igrejas”. A corte,
aqui, corresponderá ao “pátio” de uma pequena casa de lavoura,

com os anexos ou dependências que em tais “pátios” se encontram.

Mantém-se o sentido (ou um dos sentidos) do termo latino cohors.
Em 980, Crescónio vendeu ao abade Primo de Lorvão (PMH,

DC., n.° 129) medietate de mea corte quem abeo in arravalde de
Conimbrie et est ipsa corte secus ecclesie Sancti Petri et alia parte ves-
tra corte et tertia parte kasa de Zalama iben Floresindo et quarta parte
corte de Emulaz et de suos filios, “metade da minha corte que tenho

no arrabalde de Coimbra e fica a dita corte junto da (ou contígua

à) igreja de S. Pedro e, doutra parte, a vossa corte e, do terceiro lado,

a casa de Soleima, filho de Floresindo e, do quarto lado, a corte de

Émila e de seus filhos”. Crescónio vende a sua corte (ou metade

dela) cum illa kasa que est contra vestra corte de illa ficaria qui est ante
illa kasa, “com a casa que fica encostada à vossa corte da figueira

que está diante da casa”.

A igreja a que o documento se refere não seria a que posterior-

mente encontramos, consagrada ao mesmo apóstolo, intramuros.

Situada no arravalde, a igreja mencionada na venda de Crescónio

ficaria na rua da Figueira Velha (hoje, rua Direita).

Se a corte de Crescónio tinha uma kasa, parece-nos que devemos

entender esta corte no sentido de pequena (eventualmente muito

pequena) quinta que integrava casa de habitação (a kasa do docu-

mento) e terreno de cultivo. Na rua da Figueira Velha ou no Arnado

poderia haver, no séc. X, vários prédios rústicos deste tipo.

Os termos corte e curtis (ou curte ou curs) encontram-se fre-

quentemente na documentação medieval de Coimbra, particular-

mente nos fins do séc. XI e no séc. XII (quando essa documenta-

ção se torna mais abundante). Leontina Ventura (que tem

dedicado particular atenção ao assunto) sustenta que corte desig-
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nava um prédio urbano de gente rica, os nobiles ou maiori da

cidade (VENTURA, 2006b). Apoiada em numerosas referências

documentais, aborda o problema numa perspectiva social, isto é,

pergunta-se quem eram os proprietários das cortes para daí dedu-

zir o significado do termo. E observa que esses proprietários são

gente rica – e, para os fins do séc. XI e inícios do XII, fideles de

D. Sesnando (muitos dos quais sobreviveram à morte do conde)

ou descendentes desses fideles.
Também Walter Rossa (2001: 360-372) entende que as cortes de

Coimbra eram “um sistema composto numa propriedade cercada

onde se aglomera um conjunto de edifícios segundo um programa

que demonstra alguma autonomia funcional”.

Infelizmente, na documentação coimbrã dos fins do séc. XI e do

séc. XII encontrámos uma única descrição de corte (ou, mais cor-

rectamente, das partes daquele todo que seria a corte). Trata-se de um

documento de 1170 (MADAHIL, 1934, doc. n.° 92 e VENTURA, 

n. p., nota 53) (e observe-se a sua data tardia) que corresponde à

venda de um prédio que havia sido de Martim Almaten e agora era

de suas filhas Maria Martins e Susana Martins e de seus respectivos

maridos, Gonçalo Pais e Salvador Pais. Talvez estes fossem irmãos:

teríamos dois irmãos casados com duas irmãs. Este Martinho Alma-

ten será o que testemunha, em 1134, um documento do mosteiro

de Santa Cruz (LS., n.° 175).

Parece-nos que o prédio em causa, vendido a Comba Homariz

ou Omares, ficava a norte da Sé e deitava para a antiga via romana

que, mais ou menos transformada, subsistia. Ficaria, pois, em frente

(ou no quarteirão em frente) da Porta Especiosa. A zona era nobre

e também aí tinha um prédio a infanta D. Teresa, filha de D.

Afonso Henriques. É aquela miona domna Tharasia a quem os ven-

dedores aludem como sua vizinha (ou dona do prédio vizinho).

O prédio que havia sido de Martim Almaten é vendido com

ipsas casas totas integras cum suis totis integris parietibus in circuitu et
cum sua quintana et cum suo columbario et cum sua tristega et azi-
naga et cum suo ingresso et regresso et cum illis duobus paredenariis que
site sint super parietem illius domus que fuit de Petro Martini et cum
suo steo quod stat juxta parietem domus Petri Martini, “as casas todas

por inteiro com todas as suas paredes (ou muros) à volta e com o

seu quintal (quintana), o seu pombal, a sua tristega e azinhaga e

com sua saída e entrada e com os dois pardieiros (ou barracões) que

estão acima da (ou encostados à) parede da casa que foi de Pedro

Martins e com o seu estau que está encostado à parede da casa de

Pedro Martins”.

A reconstituição do que seria este prédio suscita-nos algumas

dúvidas, até porque o que se vende não é uma domus ou uma corte,
mas se usam estes termos no plural: domibus sive cortibus totis.

Alguns documentos de Coimbra, do séc. XII, deixam-nos crer

que se faziam, por vezes, divisões ou emparcelamentos: o que havia

sido residência única era dividido em duas habitações separadas, ou

duas ou mais habitações eram convertidas numa única. Tais divisões

podiam ser motivadas por partilhas: os filhos de um mesmo pro-

prietário, herdando uma residência, convertê-la-iam em duas habi-

tações separadas, entaipando comunicações internas. Ou, no caso

inverso, alguém, adquirindo dois prédios contíguos, abriria portas

em parede meeira e faria, dos dois, uma única residência. No tempo

em que D. João Anaia foi prior da Sé, vendeu por um preço muito

abaixo do que seria o que hoje chamamos “valor de mercado”, a
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Mendo Afonso (de Refóios), duas casas das quais este fez uma única

residência (LP., n.os 387 e 634).

Talvez a domus ou curtis de Martim Almaten tenha sido dividida.

E, por isso, suas filhas Maria e Susana, com respectivos maridos,

vendem domus e cortes (no plural). Quanto ao quintal (quintana),

tanto pode ter sido mantido indiviso como convertido em dois –

ainda que o uso do termo quintana, no singular, sugira que se man-

tinha indiviso. O certo é que no quintal havia pombal, tristega, dois

barracões e um estau. Este termo antigo designava hospedaria. Não

temos a certeza de que seja este o significado, neste caso – embora se

não possa excluir a hipótese de, no prédio de Martim Almaten, ter

havido algum alojamento para mercadores que podiam passar pela

cidade e forneceriam as “tendas” ou lojas que ficavam logo abaixo,

na rua de Quebra-Costas. Mas steo não seria cavalariça?

De tristega, Viterbo dá esta definição: “edifício de três andares

ou, mais bem, a parte superior do tal edifício” ou “eirado, mirante

ou o que hoje dizemos águas-furtadas”. É duvidoso, porém, que na

documentação coimbrã a palavra tivesse esse sentido (ou tivesse

sempre esse sentido) – ainda que o termo existisse em latim com o

significado de prédio de três andares.

A(s) casa(s) tinha(m) ainda uma azinhaga com sua entrada e

saída. Seria, ao lado da(s) casa(s), uma passagem ou acesso ao quin-

tal, a partir da via pública, mas só para serventia dos proprietários.

Nenhum outro documento nos dá tantas indicações sobre o que

poderia ser uma domus ou uma curtis. Mas não seria difícil citar

documentos através dos quais se vendem, doam ou trocam casas

com quintais, nos quais ficariam os pombais ou as latrinas que por

vezes se mencionam nos contratos.

Não havendo outros documentos com tão circunstanciada des-

crição de cortes, curtes, domus ou casas, devemos tentar imaginar o

que eram tendo em atenção a condição social dos proprietários e a

localização (urbana ou suburbana) dos prédios assim designados –

tal como, aliás, o fez Leontina Ventura. Devemos igualmente aten-

der às sinonímias num mesmo documento – que chama, por vezes,

domus ao que mais adiante nomeia curtis (LP., n.° 579). Temos

ainda de ter presentes os casos em que, à expressão domus, se acres-

centam especificações do tipo domus cum sua quintana, domus cum
sua tristega. A este propósito, diremos já que ocorre a expressão

domus cum sua quintana (LP., n.os 23, 244, 449), mas não ocorre

(ou não parece comum) corte cum sua quintana. Talvez devamos

deduzir que a domus podia ter ou não ter sua quintana ou quintal,

enquanto a corte ou curtis teria necessariamente, maior ou menor,

um quintal ou área murada. Por isso não seria necessário acrescen-

tar cum sua quintana.

O significado de quintana como “quinta” ou “quintal” parece

deduzir-se de vários documentos todavia referentes a prédios rústi-

cos e não em cidades (SAMPAIO, 1979: 72-73).

Para imaginar o que poderiam ser os diferentes tipos de prédios,

devemos considerar também as plantas de casas que, em cidades

peninsulares dos séculos X a XII, se têm recuperado graças a traba-

lhos arqueológicos.

Finalmente, devemos partir de uma dúvida metódica: será que

os termos sofreram alteração nos três séculos que medeiam entre os

inícios do X e os fins do XII? Será que havia (ou sempre houve)

alguma ambiguidade ou equivocidade das designações?

137

JO
R

G
E

D
E

A
L

A
R

C
Ã

O
•

C
O

IM
B

R
A

:
A

M
O

N
T

A
G

E
M

D
O

C
E

N
Á

R
IO

 U
R

B
A

N
O



Corte deriva do latim clássico cohors, cohortis que, para além de

outros sentidos, tinha o de “pátio”. É possível, pois, que, em Coim-

bra, corte signifique, em alguns casos, “casa com pátio”. Mas o

pátio poderia ser interno, naquela tradição mediterrânica de que as

casas romanas de átrio ou de peristilo são um exemplo; ou podia

ficar ao lado e/ou nas traseiras; ou encostado à fachada do prédio,

dispondo-se a habitação em ∏, ocupando três lados dele (Fig. 54).

Casas da Mértola islâmica (Fig. 55) permitem também imaginar 

o que poderiam ser casas com pátio na cidade de Coimbra nos sé-

culos X a XII.

A expressão domus cum sua corte (v.g. PMH, DC., n.os 74, 94)

poderá entender-se no sentido de “casa com seu pátio”; e domus
cum sua quintana (v. g. LP., n. os 23, 244, 449), no sentido de “casa

com seu quintal”. Mas não é de excluir – e parece-nos até a hipó-

tese mais razoável – que as duas expressões (corte e quintana) sejam,

naqueles documentos, sinónimas (ou tenham sido usadas, por

vezes, como sinónimas), e que corte, no sintagma domus cum sua
corte, signifique (ou possa significar) quintal.

O termo curtis não se encontra no latim clássico, mas apenas no

latim medieval. Deriva, porém de cohortis. Ora, tendo a mesma eti-

mologia, é possível que corte e curtis (ou curs) se usassem com o

mesmo sentido, tanto mais que não sabemos se corte se pronunciava

córte ou côrte ou curte, nem se o /u/ de curtis se pronunciava como

o nosso /u/. Talvez até, na mesma cidade ou região, nem toda a

gente pronunciasse da mesma forma estas palavras, variando even-

138

JO
R

G
E

D
E

A
L

A
R

C
Ã

O
•

C
O

IM
B

R
A

:
A

M
O

N
T

A
G

E
M

D
O

C
E

N
Á

R
IO

 U
R

B
A

N
O

FIG. 54 – Reconstituição imaginária de casas com pátio.



tualmente a pronúncia com o nível de educação dos pronunciantes

ou com a sua origem regional. Recordaremos ainda como era

incerta, na Idade Média, a grafia. Encontramos (em documentos

todavia escritos em galaico-português) as formas molher por

“mulher”, moyto por “muito” ou froyta alternando com fruyta, isto

é, “fruta”.

No documento de 1088 em que D. Sesnando recorda a doação

que havia feito ao bispo D. Paterno da sua corte… in qua ego prius
habitabam (PMH, DC., n.° 700 = LP., n.° 21), “corte… na qual

inicialmente habitava”, o cônsul acrescenta: in qua tu multa edificia
edificasti, “na qual tu edificaste muitos edifícios”. O mais provável

é que a corte de D. Sesnando tivesse um amplíssimo quintal ou
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FIG. 55 – Reconstituição de casas muçulmanas de Mértola.



mesmo quinta, isto é, uma área não construída na qual o bispo

terá erguido multa edificia. Assim reforçamos a hipótese, já posta

por Leontina Ventura, de uma certa sinonímia das expressões

corte ou curtis e domus cum sua quintana. É possível que o espaço

não construído de uma corte ou curtis fosse maior que a quintana
de uma domus. Em tal caso, a aparente tendência para a substi-

tuição da expressão corte ou curtis pela expressão domus cum sua
quintana (esta, mais frequente nos fins do séc. XII) poderia tra-

duzir um progressivo desaparecimento, na área intramuros, das

residências com grandes quintais ou quintas. O crescimento

demográfico teria levado à venda, por alguns proprietários, de

parte dos terrenos das suas quintas ou quintanas para edificação;

ou ao aproveitamento, por esses proprietários, de parte das suas

quintas para edificação de casas que depois venderiam ou arren-

dariam. Havia certamente “arrendamentos” de prédios urbanos

em Coimbra, ainda que os testemunhos documentais sejam escas-

sos. Por vezes, os “arrendamentos” eram vitalícios e feitos a troco

de uma soma que o “arrendatário” entregava logo de início.

Outras vezes, o “arrendamento” era um préstamo, isto é, uma

cedência que se fazia a troco (e como recompensa) de serviços

prestados. Arrendamentos com rendas mensais, como hoje, certa-

mente não os havia.

A verdade, porém, é que nem sempre os termos corte e curtis
parecem designar uma residência senhorial com grande quintal. 

O exemplo de que partimos para esta discussão – a corte cum kasa
de que Crescónio vendeu 1:2 em 980 – parece dever considerar-se

como pequena quinta suburbana com habitação talvez modesta.

Por outro lado, em 1094, Pedro Eanes doou à Sé uma curtis a

oriente da igreja de S. Salvador… que est nota nostris concivibus
(DMP, DC., n.° 805 = LP., n.° 175). Nota tem, mais do que pro-

vavelmente, o sentido de “demarcada”. Ora, não fazendo sentido

que os concives, isto é, o concilium da cidade, tenham “demarcado”

uma casa, não deixaremos de perguntar-nos se, neste caso, curtis
não tem o sentido de “terreno vago” que o concilium terá atribuído

a Pedro Eanes para que este aí edificasse um prédio de habitação

(eventualmente, com quintal).

Que devemos concluir de tudo isto? – Que os termos eram algo

ambíguos ou equívocos. Provavelmente, casa ou kasa era uma habi-

tação mais modesta. Em área intramuros, talvez não tivesse quintal,

pátio ou logradouro. Algumas (ou a maioria) ficariam encostadas a

outras casas, ou com paredes próprias, ou partilhando uma parede

meeira. Na área suburbana, casa ou kasa poderia ser modesta habi-

tação no interior de um quintal eventualmente murado ou de qual-

quer forma cercado (nem que fosse por uma paliçada).

Maior, e com outros cómodos, seria a domus. Muitas das domus
teriam seus quintais, de maior ou menor dimensão – e daí a expres-

são domus cum sua quintana.

No séc. XII, corte ou curtis (quando o nome era referido a pré-

dio intramuros) seria residência de gente de bastantes posses – os

nobiles ou maiori – e com quintal ou quinta, nalguns casos de gran-

des dimensões.

Se passarmos do plano linguístico ao histórico-arquitectónico,

não acharemos menores dificuldades, agora quanto à planta e

alçado das habitações.

Como dissemos, não encontramos, em Coimbra, carta de com-

pra e venda ou doação que nos descreva com algum pormenor um
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prédio urbano – excepção feita à da venda do prédio que havia sido

de Martim Almaten.

Só escavações poderão eventualmente vir a esclarecer o pro-

blema da(s) planta(s) das casas da cidade na Alta Idade Média. Nos

últimos anos, vêm-se cumprindo as disposições legais que obrigam

à realização de escavações sempre que se pretenda remodelar pro-

fundamente algum prédio no centro histórico. Não cremos, porém,

que, das intervenções realizadas em Coimbra, na almedina ou no

arrabalde, tenha até agora vindo alguma luz sobre a casa dos sécu-

los X a XII. Ou estaremos na ignorância de alguns resultados

importantes que não tenham sido divulgados?

Na cidade romana havia seguramente casas com peristilo e

outras com pequeno pátio central, eventualmente configurado

como atrium só com quatro colunas, ou até sem colunas. A tradi-

ção romana, que se manteve em muitas cidades ocupadas pelos

Muçulmanos, viria a perder-se – embora, nalgumas, o desapareci-

mento da tradição possa ter ocorrido apenas na Baixa Idade

Média.

Na Fig. 56 ilustramos o que poderia ser, numa cidade peninsu-

lar de época muçulmana, um quarteirão residencial com casas de

pátio central, coexistindo, porém, com outras sem pátio. A nossa

hipotética planta corresponde, todavia, ao que poderia ser cons-

truído em área sensivelmente plana. Na almedina de Coimbra, e

tendo em atenção a topografia da cidade, dificilmente poderemos

imaginar um espaço plano suficientemente amplo para a realização

do nosso hipotético traçado. Mas, reunidas ou articuladas de modo

diferente, podemos supor, em Coimbra, casas similares às que dese-

nhamos.

Na Fig. 57, igualmente hipotética, imaginamos como poderiam

organizar-se as casas entre as actuais ruas de S. Cristóvão e de Joa-

quim António de Aguiar, isto é, numa encosta com considerável

declive. Supomos cortes praticados no terreno, muros de suporte de

quintais, terraceamentos.
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FIG. 56 – Reconstituição imaginária de ínsula muçulmana.



Num desenho como noutro, reconstituímos algumas casas sem

acesso directo a rua principal, servidas por um beco sem saída. A

esses acessos poderia dar-se o nome de adarves, de origem árabe.

Mas, como dissemos, não encontramos o nome, em Coimbra, com

esse sentido. Usar-se-ia talvez o termo azinhaga – ainda que este se

aplicasse também a caminho público mas estreito e sem trânsito

possível de carros.

Na Alta Idade Média, as casas seriam, no geral, rectangulares.

Nas mais modestas, o eixo maior do rectângulo seria perpendicular

à rua. As fachadas (nessas mais modestas) poderiam não ter mais de

3 ou 4m de largura. Com 6 ou 8m de fundo, os prédios teriam uma

“casa (ou sala) dianteira” e uma “casa de trás” ou “de dentro” que

poderia dar para um quintal nas traseiras.

A par com casas só de rés-do-chão, haveria outras com dois

pisos. O piso inferior era chamado sotano. A palavra “sótão” – deri-

vada de sotano – tomaria mais tarde o sentido de vão sob o telhado

ou “água-furtada”. Mas, na Idade Média, o sotano era o piso infe-

rior. Ao piso superior dava-se o nome de sobrato ou “sobrado”.

Talvez, nos finais do séc. XII, se usasse o termo sobrato com o

sentido de rés-do-chão e solio com o de piso superior. Num docu-

mento de 1172, Salvador Besteiro e sua mulher, Boa (Ses-

nandes), venderam a Pedro Belo uma tenda, tam de solio, quod est
desuper, quam de sobrato, quod est subter (MADAHIL, 1935, doc.

99), “tanto do solho, que está em (ou por) cima, como do

sobrado, que fica por baixo”. A palavra solio deu “solho”, termo

que ainda se conserva, se bem que já pouco usado, para designar

as tábuas de um pavimento de madeira assente sobre vigas ou tra-

ves; ao pavimento chama-se “soalho”. Sobrato, de superatum, sig-

nifica, etimologicamente, “o que está por cima”. É por isso de

estranhar a expressão, no documento citado, sobrato, quod est sub-
ter. Ou teria o prédio de Salvador Besteiro três pisos – um sotano,

um sobrato e um solio?
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FIG. 57 – Reconstituição imaginária de casas em encosta.



O tipo de casa com acesso ao sobrato pelo exterior, bem adap-

tado a ruas com bastante declive, pode ter sido comum na Coim-

bra medieval. Os documentos que por vezes se encontram, de ven-

das de sotanos e não de casas cum sotano explicar-se-iam porque,

tendo o sotano uma entrada independente, podia ser vendido sem

que fosse vendido o sobrato, criando assim uma forma de copro-

priedade dos prédios.

Nestes casos em que o proprietário do sotano não era o proprie-

tário do sobrato do mesmo prédio, e se admitirmos que na casa vivia

um artesão que habitava no piso de cima e trabalhava no de baixo,

talvez ele pagasse uma renda (no caso de ser arrendatário) ao pro-

prietário do sotano e outra ao dono do sobrato. Infelizmente, as ren-

das eram apenas apalavradas e não contratualizadas por escrito, de

modo que não temos documentos explícitos sobre os arrendamen-

tos na área intramuros da Coimbra medieval.

Um documento já de 1317 dá-nos uma descrição de um destes

prédios com dois pisos e acesso ao sobrato pelo exterior – mas, neste

caso, talvez um prédio que não seria modesto. Estêvão Domingos

deixou à Sé uma casa que est versus atrium ecclesie Sancti Christophori
cum suo portalio suprasolio et cum suo balcone et cum pertinentiis suis,
qui domus est in angulo versus Avalcouce et est via per medium (LK., I:

63), “que deita para o átrio da igreja de S. Cristóvão, com sua porta

sobre arco e com seu balcão (ou varanda) e com suas pertenças, casa

que fica na esquina para Belcouce e tem a rua a separá-la (entenda-

se: a separá-la do átrio)”. Talvez a casa ficasse onde hoje vemos esse

notável exemplo de arquitectura coimbrã que é a Casa da Nau.

A planta rectangular seria também a das casas mais ricas,

embora possamos perguntar-nos, neste caso, se a fachada para a

rua não corresponderia a um dos lados maiores do rectângulo. 

A dimensão da fachada – e a sua largura, talvez mais do que a sua

altura – tem um valor simbólico: é nela que se ostenta a posição

social do proprietário. Por outro lado, numa cidade construída em

colina é mais fácil, quando se pretende construir uma casa grande,

edificá-la maior ao longo de uma rua do que perpendicular à

mesma rua.
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(Página deixada propositadamente em branco)



O ARRABALDE

Da ponte a Santa Cruz

A área edificada extramuros era chamada arravalde ou, pelo

menos desde 1096, suburbium (VENTURA, 2002: 38). O “subúrbio”

era constituído por vários bairros ou “arrabaldes” (do árabe al-
rabad, bairro fora de muros), alguns dos quais em torno das igrejas,

separados uns dos outros por áreas não construídas ou de constru-

ção mais rarefeita. Aliás, um documento de 1126 fala do aravalde
Sancte Juste (MADAHIL, 1934, doc. 47), “arrabalde de Santa Justa”,

e a carta de doação dos banhos régios, feita por D. Afonso Henri-

ques ao arcediago D. Telo, em 1130, refere-se ao arravalde de illis
judeis (DMP, DR., n.° 115 = LS., n.° 122), “arrabalde dos Judeus”.

Talvez se falasse também do arrabalde de S. Bartolomeu ou de 

S. Tiago ou de Montarroio, ainda que não tenhamos encontrado

atestação expressa destas designações. Seria mais correcto, pois,

falarmos de “arrabaldes”, em vez de usarmos o termo no singular.

Mas adoptamos aqui a designação “arrabalde” para o espaço fora

das muralhas, por se achar de algum modo consagrada por histo-

riadores e geógrafos que se têm ocupado da história e do desenvol-

vimento urbano de Coimbra.

Deve ter havido, em Coimbra, uma ponte romana. Esta não se

acha confirmada por quaisquer vestígios arqueológicos que se

tenham observado. Nem o rio nem as margens levantavam, porém,

dificuldades técnicas que pudessem embaraçar os Romanos – que

construíram pontes em locais de travessia muito mais difícil. Por

isso, e porque a estrada de Olisipo (Lisboa) a Bracara Augusta
(Braga) era das principais e mais movimentadas da Lusitânia, é legí-

timo supor que os Romanos construíram uma ponte sobre o Mon-

dego em Aeminium.

Na Chronica Gothorum (PMH, Scriptores, I: 12) diz-se que, em

1132, Alfonsus cepit edificare monasterium Sancte Crucis in suburbio
Colimbrie et pontem fluminis Monde justa eandem urbem, “Afonso

(Henriques) começou a edificar o mosteiro de Santa Cruz no subúr-

bio de Coimbra e a ponte do rio Mondego junto desta cidade”.

A primeira pedra da igreja de Santa Cruz foi lançada em 1131 e

não em 1132. Terão começado também nesse ano as obras da

ponte? Pouco importa a data exacta quando o problema é sobre-

tudo o de saber se D. Afonso Henriques mandou construir ponte

nova ou apenas reparar a antiga.

A ponte romana de Coimbra tanto poderia achar-se em ruínas

como sólida em 1131. Pontes romanas há que ainda hoje se acham

transitáveis. Mas uma ponte romana sobre o Mondego em Midões

(Tábua) estava no tempo de D. Afonso Henriques em ruínas

(DMP, DR., n.° 300 = LP., n.° 60).

Da realização de obras na ponte, no tempo de D. Afonso Hen-

riques, não deve duvidar-se, ainda que não haja atestação do-

cumental de verbas destinadas pelo infante ou pelo rei a esses 

trabalhos.

Alguns documentos do séc. XII e de inícios do XIII confirmam

a realização de obras – e talvez haja, publicados ou inéditos, outros

mais que não identificámos.
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No seu testamento, datado de Março de 1138, Teresa Rabaldes

– filha de D. Rabaldo, aquele proeminente franco que viera com o

conde D. Henrique ou D. Raimundo – deixou ad illam pontem
unum vaseum argenteum aut pretium pro illo e de manuici similiter
quintam partem (LP., n.° 309), “para a ponte, um vaso de prata ou

o seu valor em dinheiro, e também, de manuici, a quinta parte”.

Os editores do Livro Preto consideraram manuici (que transcre-

veram com M maiúsculo inicial) como um topónimo. Talvez se

trate, efectivamente, de nome de prédio rústico. Mas não podemos

deixar de pôr a hipótese de manuici significar, literalmente, “o que

é relativo à mão (ou às mãos)”. Não se tratará de luvas nem de toa-

lhas, certamente; mas seriam lava-mãos ou bacias de prata, que

acompanhariam o vaseum argenteum, isto é, um gomil? Teria Teresa

Rabaldes, porém, suficiente número de bacias de prata para que o

quinto delas representasse soma significativa?

Pequena contribuição foi a que D. Maria Gonçalves deixou, em

testamento não datado mas posterior a 28 de Agosto de 1156 (se é

que, neste caso, se trata mesmo da ponte sobre o Mondego): ape-

nas dois morabitinos (LP., n.os 279 e 544).

Em 1173, Gonçalo Gonçalves Digal deixou um morabitino

para as obras da ponte e para a gafaria de Coimbra (MATOS, 1998,

doc. n.° 24).

Nos seus testamentos, Pedro Salvadores e o arcediago Domingos

deixaram, cada um, a quantia de um morabitino (MADAHIL, 1934,

docs. n.os 81 e 82).

Também no seu testamento, redigido em Outubro de 1210, 

D. Sancho destinou mil morabitinos à ponte (AZEVEDO, COSTA e

PEREIRA, 1979: 298). Esta importância era considerável – ainda que

devamos compará-la com os 10.000 que o mesmo rei deixou à gafa-

ria de Coimbra.

Não parece que D. Sancho tenha destinado aquela quantia para

a conclusão das obras. Uma ponte iniciada em 1131 ainda não esta-

ria concluída em 1210? Não é fácil admitir o arrastamento, por

mais de oitenta anos, dos trabalhos de obra tão necessária. Será que,

refeita a ponte na década de 1130, houve necessidade de reparações

logo nos inícios do séc. XIII? Terão sido constantes as reparações da

ponte? Em 1269, D. Constança Sanches, filha de D. Sancho, des-

tinou-lhe 10 libras (SOUSA, 1946: 30).

O problema de saber se no tempo de D. Afonso Henriques foi

feita ponte nova, tabuleiro novo sobre os pilares romanos ou se as

obras consistiram em restauros e consertos, mais ou menos exten-

sos, tem dividido os historiadores. Borges de Figueiredo (1886: 86)

foi de opinião que D. Afonso Henriques não mandou fazer ponte

nova.

Se o rei tivesse apenas reparado a ponte, não se justificaria,

porém, a referência da Chronica Gothorum: Alfonsus cepit edifi-
care… pontem fluminis Monde…, “Afonso (Henriques) começou a

edificar a ponte do rio Mondego…”.

Não deve excluir-se, porém, a hipótese de a ponte de Coimbra ter

sido reparada ou reconstruída cerca de 150 anos antes. Com efeito,

no tempo do abade Primo de Lorvão (966-985), mestre Zacarias de

Córdova foi chamado a Coimbra para fazer obra que ignoramos. O

abade aproveitou a estadia do arquitecto para lhe encomendar a fei-

tura de quatro pontes em terras onde o mosteiro de Lorvão tinha

herdades (GONÇALVES, 1980: 99; ALARCÃO, 2004 b: 78 e 84). O

mestre Zacarias pode ter sido chamado à cidade para fazer qualquer
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obra que não tenha sido na ponte sobre o Mondego e ter sido apro-

veitado pelo abade Primo para edificar quatro pontes que, aliás,

seriam pequenas. Ou seria arquitecto especializado em pontes? Em

tal caso, terá sido contratado para obras na ponte da cidade?

A ponte afonsina pode ter tido uma torre no fim dela, do lado

da Portagem. A inscrição, lavrada em 1513, comemorativa da ree-

dificação da ponte por D. Manuel – a qual se encontra hoje no

Museu Nacional de Machado de Castro – diz que o rei mandou

acrecẽtar esta tore he muro, “acrescentar esta torre e muro”. Não

podemos, é certo, deduzir com segurança que a torre acrescentada

por D. Manuel era do tempo do nosso primeiro rei. Terá sido edi-

ficada por algum dos seus mais imediatos sucessores? A construção

afonsina afigura-se-nos, porém, verosímil.

Pelos dizeres da inscrição de 1513 – aliás confirmados pelos

desenhos da ponte manuelina que se conservam na Biblioteca e

Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas e no Gabinete

de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar – a ponte do séc.

XVI tinha três secções, duas delas correspondendo a obra nova e

uma outra, a central, a reconstrução. O assoreamento do rio, entre

os inícios do séc. XII e os do séc. XVI, terá exigido o alteamento 

da ponte. O tabuleiro do séc. XVI estaria, de acordo com os nossos

cálculos (que aqui não reproduzimos), cerca de três metros acima

do afonsino. Assim, o “acrescentamento” da torre, realizado em

1513, poderá ter levado ao entulhamento da passagem abobadada

que existiria na torre afonsina.

Nesta hipótese, parece-nos útil recordar um documento do séc.

XVII.

Em 20 de Abril de 1677, António de Magalhães e sua mulher,

que viviam em casa com quintal na Portagem, instituíram morga-

dio a favor de seu filho mais velho. Na escritura então lavrada diz-

se que “em hum quintal que ajuntaram às cazas em que vivem que-

rendo fazer entre outras coriozidades hũa fonte que se meteu dentro

no muro da cidade junto a ponte e rio Mondeguo… foi Deos ser-

vido se achasse hũa abobada e no fim della hum retabollo com a

imagem de hum Christo Crucificado e de Nossa Senhora e Sam

João” (VENTURA e TAVARES, 1982).

O quintal de António de Magalhães confrontaria com a torre

do séc. XII. Tendo decidido fazer, no seu quintal, um recanto

fresco com uma fonte (o que então se chamava “regalo” ou “casa

de fresco”), António de Magalhães terá rebaixado o piso do quin-

tal, encontrado o “muro da cidade” e tê-lo-á parcialmente des-

truído para “meter dentro” a fonte projectada. Ter-se-á então des-

coberto uma “abóbada” que seria a passagem abobadada da torre

do séc. XII.

A passagem abobadada e a fonte reapareceram em 1981. Vasco

Mantas (1992: 500) e Walter Rossa (2001: 31), citando a imprensa

diária que noticiou o caso, falam do achado de um pavimento a

10m abaixo do nível actual da Portagem. A medida não deve con-

siderar-se rigorosa, mas estimativa de jornalista(s). O Jornal de
Notícias de 12 de Julho de 1981 aponta 9m. A medida é, aliás, a da

profundidade a que se terá descido. Da vala aberta resultou a des-

coberta da fonte de António de Magalhães e a redescoberta do que

supomos ter sido a passagem da torre do séc. XII, cujo pavimento

não terá sido alcançado.
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Atravessada a ponte, e chegado o viajante à margem direita do

rio, um dos acessos à almedina seria pela porta de Belcouce,

subindo uma rampa que, em dois lacetes, não havia de diferir

muito, nem no traçado nem na inclinação, da actual couraça da

Estrela. A gravura de Hoefnagel, ainda que, sob muitos aspectos,

fantasista, talvez represente com algum realismo o aspecto que teria

essa subida da ponte àquela porta da cidade.

Talvez na encosta entre a muralha e a área do actual largo da

Portagem houvesse vinhas e, entre elas, a que Petrelino, falcoeiro da

família do rei D. Sancho, doou à Sé em 1230: ficava subtus muro de
Avalcouse (LK., I: 190).

Da ponte, um caminho iria direito à igreja de S. Bartolomeu.

Considerada a cota do rio no séc. XII, o percurso entre a saída da

ponte e a igreja de S. Bartolomeu seria quase plano.

Em 1109, o presbítero Ariano doou ao mosteiro de Lorvão a

igreja de S. Bartolomeu (DMP, DP., III, n.° 316). Na doação

incluiu domus cum casas et palumbare… uno torculare; equos et
caballos, mulos et asinos, sellas, frenos, sporas, spatas et scutos, lan-
ceas, balestas, sagitas…, “casas com barracas [ou deveremos tradu-

zir por anexos?] e pombal… um lagar, éguas e cavalos, mulas e

burros, selas, freios, esporas, espadas e escudos, lanças, bestas,

setas…”

O arsenal bélico tem-se considerado como indirecta prova da

fortificação da igreja (VASCONCELOS, 1930: 102-103). Com efeito,

igrejas suburbanas ou rurais eram (ou podiam ser), na época, forti-

ficadas. Em 1103, o bispo de Coimbra, D. Maurício, entregou a

igreja de S. Martinho (na margem esquerda do rio, hoje S. Marti-

nho do Bispo) ao presbítero Afonso, ut ipsam ecclesiam custodias et
turres in circuitu ejus edifices et etiam murus extruas, “para que guar-

des a igreja e edifiques torres à volta dela e também construas uma

cerca” (DMP, DP., III, n.° 101 = LP., n.° 318).

Para além das casas que, em 1109, o presbítero Ariano deu a

Lorvão, haveria outras em torno da igreja de S. Bartolomeu. Em

Abril de 1126, Goldregodo e seus filhos venderam a essa igreja uma

casa prope ecclesie Sancti Bartholomei, a qual confinava com outras

casas a ocidente e a norte e com vias públicas a oriente e a sul; deste

último lado confrontava também com o atrium da igreja, que era,

provavelmente, o espaço cemiterial (GUARDADO, 2000, doc. n.° 1).

Talvez o Adro de Cima corresponda – ainda que reduzido na sua

área – ao atrium do séc. XII. Pelo menos, na designação de “adro”

conserva-se memória do atrium.

A rua dos Esteireiros, que hoje desemboca no largo da Sota,

remonta possivelmente ao séc. XII. Ficava também na área de 

S. Bartolomeu a via communis referida num documento de 1199

(MADAHIL, 1935, doc. n.° 140) – documento que, aliás, também

dá a essa via o nome de platea. O nome communis suscita-nos algu-

mas dúvidas, pois não sabemos se via communis se deve entender

como equivalente de via publica – expressão esta frequente na

época. Como na Idade Média se chamava “comum” ou “comuna” a

uma comunidade ou bairro de judeus, podemos pensar que via
communis designava uma rua de bairro judaico. Não temos notícia,

porém, de qualquer judiaria existente nas imediações da igreja de S.

Bartolomeu nos fins do séc. XII.

De S. Bartolomeu, um caminho havia de dirigir-se à porta de

Almedina – talvez conservado nas escadas do Cego, hoje, escadas de
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S. Bartolomeu, que foi rua até ao séc. XIX (LOUREIRO, 1964, II:

320-323).

É muito incerto se, nos inícios do séc. XII, havia caminho

directo da ponte até à porta de Almedina – sensivelmente coinci-

dente com a actual rua de Ferreira Borges.

Referências do séc. XIII, a mais antiga das quais datada de 1223

(LK., I: 154 e 251; II: 36, 110 e 230), falam-nos da rua de Francos

(vico Francorum) ou da platea Francorum e permitem-nos situar

aqui tendas, isto é, prédios habitados por artífices ou mercadores,

certamente com loja no rés-do-chão e um piso superior, sobradado,

de habitação.

Datando do séc. XIII, estas referências não demonstram a exis-

tência da rua no séc. XII; mas é possível que artífices e mercadores

(ou até gentes mais abastadas) de origem francesa se tenham esta-

belecido aí desde o tempo dos condes D. Raimundo e D. Henri-

que. Não se pode fazer grande dedução da lápide de um Pedro

Franco, falecido em 2 de Maio de 1197 e enterrado na igreja de 

S. Tiago (BARROCA, 2000, inscrição n.° 204), mas não deixa de

merecer referência este epitáfio de alguém que poderia ser descen-

dente de imigrantes franceses e habitar nas imediações daquela

igreja ou até mesmo na rua de Francos.

O que não sabemos é onde começava, no séc. XII ou XIII, a rua

de Francos, e se tinha casas de um lado e do outro. Sem discutir-

mos agora a identificação desta rua com a actual de Ferreira Borges

(LOUREIRO, 1964, I: 357), não podemos deixar de perguntar-nos

se, inicialmente, não seria curta e limitada ao troço entre a porta de

Almedina e as traseiras da igreja de S. Tiago. Uma referência de

1229 (LK., II: 36) recorda um Martinho Pais que deixou à Sé uma

tenda cum domu de rua de Francos ab oppositis de porta de Arcu. Se

esta era a porta de Almedina, e dada a sua orientação, a domus
situada ab oppositis, isto é, do lado oposto ou em frente, ficaria a

norte ou noroeste desta entrada da cidade e não do lado ocidental

da rua de Ferreira Borges, em frente do actual Arco de Almedina.

Ou será que, no sítio deste arco, existia já, nos inícios do séc. XIII,

um outro, integrado em barbacã de porta? Num documento iné-

dito da Sé de Coimbra, datado de Maio de 1211, diz-se que foi

feito e assinado inter ambos arcos de porta de Almedina, “entre os

dois arcos da porta de Almedina” (comunicação pessoal de Leon-

tina Ventura).

Um assento do Livro das Kalendas (LK., II: 108) refere-se às

domus que Martim Anes de Aveiro habebat super archu porte de
Almidina e deixou à Sé. A preposição super significará “acima de” e

não “em cima de”. Mesmo admitindo a existência, em 1227, de

uma torre sobre a porta, não ficariam certamente nela as casas de

Martim Anes de Aveiro pois, nessa data (D. Sancho II era rei desde

1223), não se admitiria a propriedade privada de uma torre da

muralha, mormente de uma torre sobre uma das portas da cerca

urbana. Mas por que razão se diz “acima do arco da porta de Alme-

dina” e não “acima da porta de Almedina”? Será que eram duas coi-

sas distintas, a porta e o arco?

Seja como for, no séc. XII não haveria casas correspondentes ao

lado oriental da rua de Ferreira Borges entre a Portagem e a porta

de Almedina. Ou, se as houvesse, haviam de ficar consideravel-

mente distanciadas da muralha.
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Da porta de Almedina partiria uma rua ou caminho que, acom-

panhando a muralha pelo lado exterior, iria na direcção da Porta

Nova. Tal caminho, eventualmente desviado do seu primitivo tra-

çado pela construção da barbacã de D. Fernando, ainda se manti-

nha em 1395, pois um documento dessa data (GOMES, 2003a, 

doc. n.° 17) distingue um caminho ppublico que vem da Porta Nova
pera a Calçada nova de so a Porta da Almedinha e um caminho que
vem da dicta Calçada pera o Corpo de Deus.

A igreja de S. Tiago ficava num sítio a que se daria o nome de

Curuche ou Coruche. Houve aqui, como dissemos, uma igreja do

séc. X, consagrada a S. Cucufate. Talvez tenha sido reconsagrada a

S. Tiago ou até reconstruída depois da reconquista definitiva da

cidade em 1064. Procede desta igreja um capitel que sugere recons-

trução no período condal (REAL, 1974: 96-97).

A actual rua do Visconde da Luz chamou-se, até ao séc. XIX

(data em que o seu traçado foi consideravelmente modificado,

inclusive com demolição parcial da cabeceira da igreja), rua de

Coruche. O nome remonta pelo menos aos inícios do séc. XIII

(LOUREIRO, 1964, II: 298-299) e um documento de 1266 fala da

rua de Culuchio contra judiariam in collatione Sancti Iacobi Colim-
brie, “rua de Coruche contra a Judiaria, na paróquia de S. Tiago de

Coimbra” (GOMES, 2003a: 19).

Talvez o nome remonte ao séc. XII. Em 1200, numa inquirição

feita para resolver conflitos entre o mosteiro de Santa Cruz e a Sé,

fala-se da domus de Martino de Coluche (AZEVEDO, 1932: 83;

COSTA e MARQUES, 1989: 125). Mas a referência, ainda que de

1200, reporta-se a um alargamento da primitiva paróquia de 

S. João de Santa Cruz que poderá ter sucedido entre 1143 e 1154.

Talvez Martinho de Coruche fosse assim chamado por viver na rua

do Coruche. Ou não haveria ainda a rua, mas simplesmente uma

área chamada Coluche? Ficamos ainda na dúvida se este Martinus de
Coluche vivia nas décadas de 1140-1150 ou na data da inquirição,

isto é, em 1200.

A. Ferraz de Carvalho (1943: 110) explicou o nome de Coruche

por Collotium, que significaria “celeiro” ou “armazém”. Quer-nos

parecer que significava antes “cabeço” ou “ponto alto” (AZEVEDO,

1994: 116-117) – e o nome da vila de Coruche, num alto sobre o

rio Sorraia, terá a mesma explicação. O nome conviria ao lugar

onde estava situada a igreja de S. Tiago, pois não só o ponto era ele-

vado relativamente ao espaço da actual Praça Velha ou do Comér-

cio, como quem vinha da ponte tinha de subir até S. Tiago e quem

continuava caminho descia até Santa Cruz. Do nome coruche, terá

derivado corucheu (na sua origem, coruchello), que se aplica a remate

piramidal ou cónico de uma torre e se usava para designar o barrete

de papelão ou cartão, em forma de cone, que levavam os condena-

dos pela Inquisição.

Em 1229, João Dias Pepino deixou à Sé a sua parte numa tenda
da rua de Francos que est super archu Sancti Iacobi (LK., II: 109). 

A expressão super archu, como acabámos de ver, não deve provavel-

mente entender-se “em cima do arco” mas significará “além” ou

“adiante” do arco. Não sabemos, porém, que arco poderá ter exis-

tido na rua de Francos. Seria, como acabámos de sugerir, um arco

em barbacã de porta? Chamar-se-ia de S. Tiago?

Curiosamente, uma inscrição da igreja de S. Tiago, datada de

1249 (isto é, 20 anos depois da referência documental anterior),
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recorda o falecimento de uma Donna Maria de Archu (BARROCA,

2000, inscrição n.° 339). Esta dona seria conhecida por Maria do

Arco por viver em casa perto do archus Sancti Iacobi?

Das traseiras da igreja de S. Tiago subia um caminho cujo tra-

çado a actual rua de Corpo de Deus, mais ou menos, manterá.

Quem o subia alcançava a Porta Nova a que alude o documento de

demarcação da paróquia de Santa Cruz, datado de 1139 (DMP,

DR., n.° 172 = LS.: 106-107). Esta porta da muralha parece cor-

responder à que foi recentemente descoberta no n.° 126 da rua de

Corpo de Deus (DUARTE, 2005: 101-103).

Em 1166, D. Afonso Henriques confirmou ao mosteiro de

Santa Cruz todas as mercês que anteriormente lhe havia feito

(DMP, DR., n.° 291). Nesse documento diz-se: Portam etiam muro
civitatis supra monasterium vobis facere permissi et unam turrem et ut
propriam dedi qua facilius a paganis defensetur et ante ipsam loca ad
cellaria vestra vel ad ea que essent usibus monasterii profutura cons-
truenda, “permiti que fizésseis uma porta na muralha da cidade

acima do mosteiro, bem como uma torre, e dei-a para vosso uso

próprio e para que mais facilmente vos defendêsseis dos pagãos (isto

é, dos mouros) e para que construísseis nesse lugar os vossos celei-

ros ou o que fosse útil ao mosteiro”.

A cota da rua de Corpo de Deus em frente a esta porta é de

cerca de 48 m. Mas a porta acha-se a uns metros acima desse

nível. Logo abaixo, naquele ponto da rua de Martins de Carvalho

que fica sobranceiro ao Jardim da Manga, medem-se 34,4 m. 

O piso da rua de Olímpio Nicolau Rui Fernandes encontra-se 

a 25 m.

Com semelhante declive, dificilmente poderemos imaginar os

acessos à Porta Nova muito diferentes dos actuais arruamentos. Das

traseiras da igreja de S. Tiago ou da rua de Francos subiria, como

dissemos, um caminho exterior à muralha. Este caminho prosse-

guiria, para oriente, pelo traçado que a rua da Fonte Nova conserva.

Do ponto onde hoje se encontram as duas ruas, desceria outro

caminho cujo traçado a rua das Figueirinhas ou de Martins de Car-

valho, também mais ou menos, conservará.

O declive da encosta tornava mesmo perigoso o caminho da rua

das Figueirinhas. Um documento (DIAS, 1982: 40) recorda a

melhoria que, no séc. XVI, fez o prior de Santa Cruz, Frei Brás de

Braga: Em as ribas do Corpus Christi fez hum muro de pedra e cal por-
que caiaõ muitos meninos e bestas dali abaixo, per cima da orta velha
do Mosteiro naõ se podia caminhar por ser hum monte muito ingreme
e naõ havia senaõ um carreirinho que mal podia hum homem ir a elle
a pee, fez o Mosteiro hum caminho e rua que chamam das Figueiri-
nhas calcandoo de modo que agora esta.

Entre as ruas de Corpo de Deus e de Martins de Carvalho ficava

a Judiaria ou arravalde de illis Judeis (DMP, DR., n.° 115 = LS., 

n.° 122).

Saúl A. Gomes (1996a: 353, nota 124) apresentou, como prova

da existência de Judeus em Coimbra já nos meados do séc. X, um

documento do mosteiro de Celanova (Galiza) datado de 950. Trata-

-se da doação, feita àquele mosteiro pelo conde Ximeno Dias e por

sua mulher, Adosinda Guterres, in arravalde de civitate Colimbrie,
de corte cum domus et intrinsecus sive et vineas quos emimus de iudeis
inquires (ANDRADE, 1995: 27, doc. 7), “no arrabalde da cidade de

Coimbra, corte com casa(s) e suas pertenças, bem como vinhas, que
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adquirimos a Judeus em Quires”. A este lugar, que ficava nas proxi-

midades de Taveiro, na margem esquerda do Mondego, se reportam

também os documentos 94 e 128 de PMH, DC., datados, respec-

tivamente, de 967 e 980. A expressão arravalde usar-se-ia então para

designar uma vasta área em torno da cidade, sem prejuízo de poder

servir igualmente para nomear o que ficava imediatamente extra-

muros.

Se o documento de 950 não prova a existência de Judeus mesmo

na cidade, não constitui, porém, prova em contrário: para além de

Judeus que viveriam em aldeias dos arredores, poderia haver gente

dessa nação mesmo em Coimbra, e até já na encosta onde na

década de 1130 os encontramos.

Aqui se manteve a Judiaria até à década de 1360 ou 1370

(GOMES, 2003a), altura em que foi parcialmente abandonada talvez

por razões de estratégia militar e transferida para a rua Direita.

Ocorrido em 1362, o conhecido episódio das hóstias consagradas

(GOMES, 2003b: 72-75) poderá estar relacionado com esta forçada

transferência dos Judeus para a Judiaria Nova. A razão da transfe-

rência terá sido a necessidade de acautelar a defesa da cidade, pois a

Judiaria achava-se demasiadamente perto da muralha – mas o sacri-

légio poderá ter criado, contra os Judeus, uma animosidade que,

moralmente, justificaria o que é sempre difícil de fazer-se: a trans-

ferência de uma população, neste caso com uma identidade muito

própria, uma sinagoga e um cemitério. Ou o sacrilégio das hóstias

poderá ter sido uma reacção contra a transferência já decretada.

A sinagoga poderia situar-se nas imediações do lugar onde

depois foi construída a igreja do Corpo de Deus, pois num do-

cumento de D. Duarte, de 1421, diz-se que “acerca da Jgreia do

Corpo de Deus… estava huum chãao o qual soya de teer casas que

eram dos Judeus e outrossy a sinagoga” (Chancelarias Portuguesas,
D. Duarte, I, 2, doc. n.° 876).

As casas da Judiaria, por razões estratégicas, não se encostariam

à muralha, pelo lado de fora, no séc. XII. Mas talvez, entre os sécu-

los XII e XIV, algumas moradias tenham sido construídas demasia-

damente chegadas à muralha. Se assim foi, terão sido destruídas no

tempo de D. Fernando, quando o rei fez obras de refortificação da

cidade – obras que incluíram, do lado ocidental, a barbacã. Ter-se-

ia passado, em Coimbra, o mesmo que na Guarda, onde o rei man-

dou demolir o que, nos séculos XIII e XIV, se havia edificado do

lado de fora e demasiadamente próximo da muralha, ou mesmo

encostado a ela (GOMES, 1987: 36). Ou talvez a Judiaria tenha sido

parcialmente destruída aquando da invasão de Henrique de Trastâ-

mara em 1373 (TAVARES, 1982: 101, nota 272).

O bairro judaico terá crescido nos séculos XIII e XIV, pois um

documento de 1395 diz que se começa tra lla ousia (capela-mor) de
San Tiago e se vay ferir na rua derecta acima da eigreja do Corpo de
Deus (TAVARES, 1982: 70-71; Livro do Almoxarifado).

As casas da Judiaria, no séc. XII, alinhar-se-iam pelo lado norte

e noroeste da rua de Corpo de Deus e pelo lado sul da rua de Mar-

tins de Carvalho. Talvez algumas tivessem suas frentes para a actual

rua do Visconde da Luz, pois, como vimos, um documento de

1266 fala da rua de Culuchio contra Judiariam. O documento,

porém, datando de meados do séc. XIII, só com reservas se pode

utilizar para reconstituir a área da Judiaria no séc. XII. Mas não dei-

xaremos de observar que os eixos das casas da parte oriental da rua

do Visconde da Luz não são perpendiculares, mas oblíquos, a essa
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rua. Tais eixos sugerem contemporaneidade com um primitivo tra-

çado da rua de Coruche que não seguiria recta mas descreveria um

arco e se ligaria à actual de Martins de Carvalho numa curva e não,

como hoje, numa esquina. A curva, aliás, seguiria a morfologia

natural da encosta. É curioso observar que as últimas casas do lado

oposto da rua do Visconde da Luz apresentam idênticos eixos 

oblíquos.

Baseando-nos nos eixos observados, propomos na Fig. 58 a con-

figuração do arravalde de illis Judeis, que teria, a oriente, o seu almo-

cávar ou cemitério, referido no documento de demarcação da paró-

quia de Santa Cruz, em 1139.

Era sombria e húmida, a encosta dos Judeus, voltada a norte.

Essa encosta descia com grande declive até ao vale por onde corria

o ribeiro que os documentos do séc. XII chamam rivulum de Bal-
neis, torrens de Balneis ou torrens Balnearum, o qual ia por onde hoje

segue a rua de Olímpio Nicolau Rui Fernandes. O rivulum de Bal-
neis era assim chamado porque ficavam perto dele os banhos que o

infante D. Afonso Henriques doou em 1130 ao arcediago D. Telo,

para edificação do mosteiro de Santa Cruz.

A encosta fronteira, do outro lado do rivulum de Balneis, era

luminosa. Chamava-se, em razão da cor avermelhada das suas ter-

ras, Monte Rubeo – nome conservado no actual de Montarroio.

O mais antigo documento que se refere ao Monte Rubeo é a carta

de doação, datada de 1088, de uma vinha com árvores que Gonçalo

Recemondes e sua mulher, Maria Eanes, fizeram à Sé (PMH, DC.,

n.° 697 = LP., n.° 286). A vinha confrontava, a oriente, cum ista via
que divisio est inter illam civitatem predictam et Montem Rubeum; 

a ocidente com civitas predicta; a norte, com vinha de Gonçalo

Eanes (cunhado de Gonçalo Recemondes?); e a sul, com vinha de

Domne Gebre. Este Gonçalo Recemondes seria filho de um Rece-

mundo ou Recamundo que doou à igreja de S. Salvador um terreno

que D. Telo viria a adquirir para instalar o mosteiro de Santa Cruz

– e irmão do Alvito Recamondes ou Recemondes que se menciona

no documento de compra desse terreno por D. Telo (LS., n.° 124).

Intriga-nos o documento de 1088, que coloca a civitas a oci-

dente de uma via e o Monte Rubeo a oriente dessa mesma via.

Mesmo admitindo um eventual erro de orientação e uma via de

sentido oeste-este que separasse a civitas, do Monte Rubeo, não é

menor a nossa surpresa por ver aplicado o nome de civitas a uma

área que ficaria a norte do rivulum de Balneis, na encosta de Mon-

tarroio. Será que a expressão transcrita não se encontrava no docu-

mento original mas foi interpolada na cópia que dele se fez no Livro
Preto, numa altura em que a área entre o arrabalde dos Judeus e

Montarroio, se bem que extramuros, era considerada parte inte-

grante da civitas?
Nesta encosta, talvez o triângulo formado pela rua de Montar-

roio, travessa de Montarroio e Pátio da Inquisição fosse, nos inícios

do séc. XII, já habitado. A documentação do mosteiro de Santa

Cruz relativa a Montarroio – documentação que adiante examina-

remos – parece-nos, porém, referir-se, na sua maior parte, à área a

oriente do que viria a ser a torre sineira do convento, desmoronada

em 1935 (GONÇALVES, 1980: 219-225). Tal documentação deixa-

nos imaginar algumas casas pegadas com casas, outras casas com

quintãs, vinhas, figueiredos – mas os confrontos dos prédios que, a

partir de 1139, o mosteiro de Santa Cruz aí foi adquirindo não nos
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FIG. 58 – Reconstituição planimétrica  da área de Santa Cruz.
1. e 2. Almuinhas do Rei; 3. Almuinha de Salvador Soleimás; 4. Mosteiro de Santa Cruz; 5. Mosteiro das Donas; 

6. Casas adquiridas pelos crúzios nas décadas de 1160 e 1170; 7. Judiaria; 8. Almocávar.



permitem reconstituir o cadastro. Talvez a rua de Montarroio, que

já então existia, fizesse alguma separação entre uma área mais cons-

truída – entre esta rua e o rivulum de Balneis – e uma área de vinhas

e figueiredos que trepava pela encosta, do lado norte da rua.

A área de Santa Cruz

No vale ficava o balneum Regis que o infante D. Afonso Henri-

ques doou, em 1130, ao arcediago D. Telo, para que este fizesse, do

edifício, o que quisesse (DMP, DR., n.° 115 = LS., n.° 122).

Vergílio Correia (1946: 12 e 35) aventou a hipótese de se tratar

de umas termas de origem romana e Vasco Mantas (1996: 805)

sugeriu a existência, aqui, de uma mansio, isto é, estalagem romana.

Em tal caso, as termas poderiam ser as da estalagem.

Dificilmente, porém, umas termas romanas teriam sobrevivido

até ao séc. XII em boas condições. Por outro lado, o infante doou a

D. Telo illas balneas cum suis locis et terminis antiquis cum suo fonte
et aqueducto sicut fuit in diebus alvazil domni Sesnandi, “os banhos,

com seus terrenos e termos antigos, com sua nascente e aqueduto,

tais como foram (ou existiram) no tempo do alvazil D. Sesnando”.

A referência a D. Sesnando tem mais fácil explicação se admi-

tirmos que os banhos haviam funcionado no seu tempo mas já não

serviam em 1130, ou que haviam sido construídos (ou, pelo menos,

profundamente remodelados) pelo cônsul. Assim, na hipótese de 

o balneum Regis doado por D. Afonso Henriques a D. Telo ter uma

origem romana, teria sido pelo menos muito remodelado por 

D. Sesnando. Como atrás dissemos, alguns dos capitéis do claustro

da igreja sesnandina de S. João de Almedina podem ter sido apro-

veitados de um monumento dos finais do séc. XI, demolido por

volta de 1130 – e esse monumento seria exactamente o balneum
Regis.

A primeira atestação do balneum Regis (com este nome) data de

1126 (LP., n.° 409). Mas este balneum Regis surge em 1110 sob o

nome de balneum ipsius civitatis (LP., n.os 352, 382 e 455 = DMP,

DP., III, n.° 348). A designação de “régio” significava que os banhos

eram propriedade da Coroa. Os cidadãos teriam ingresso talvez

mediante o pagamento de uma entrada. Ora uns banhos públicos

não teriam sentido senão num subúrbio já consideravelmente

povoado. Os habitantes da Judiaria poderiam ser seus frequentado-

res. Teriam estes, no seu próprio bairro, e talvez sob a sinagoga, a

piscina para o banho ritual (mikveh), onde, por exemplo, as mulhe-

res se purificavam depois da menstruação (SHATZMILLER, 2002 e

MARIENBERG, 2002). Mas para o banho comum podiam vir ao bal-
neum Regis (se acaso, na Coimbra de fins do séc. XI e dos inícios do

XII, havia boa convivência entre Cristãos, Judeus e gente de fé islâ-

mica). O balneum Regis podia ter muitos clientes. Por volta de 1130

já havia moradores na encosta de Montarroio. Havia-os, igual-

mente, no Arnado e em torno da igreja de Santa Justa. E, no vale,

havia as almuinhas do Rei e da Sé, que não eram simples hortas,

mas propriedades com moradores. Viterbo (1965, I: 423) diz, a

propósito de almuinha: “Não se deve tomar esta palavra tão estrei-

tamente por horta ou pomar que se não entendesse, algumas vezes,

a significar também um prédio urbano ou campo tapado sobre si, e

não longe do povoado, que natural ou artificialmente se rega, e que

não só é apto para dar frutas e hortaliças, mas também linho, milho
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e toda a casta de frutos”. Como já veremos, a almuinha do Rei, que

D. Afonso Henriques doou aos crúzios em 1137, tinha seus mora-

dores. Também os tinha a almuinha da Sé, vendida a D. Telo em

1131.

A doação do balneum Regis a D. Telo foi o primeiro passo para

a instalação do mosteiro de Santa Cruz.

Na Vida de D. Telo, diz-se:

“Certo dia, em que o arcediago seguia montado numa mula pela

porta de Coimbra e caminhava como habitualmente pela Rua Régia,

aperceberam-se dela [de uma sela que D. Telo havia adquirido em

Montpellier] os cortesãos que notaram o seu bom recorte. Alguém de

entre os conselheiros deteve a atenção na sua elegância e propôs ao

Infante que pedisse ao arcediago para lha dar. Sem demora, satisfaz o

pedido, sugerindo em troca a oferta dos Banhos Régios ao fundo da

Judiaria” (NASCIMENTO, 1998: 61).

Estaria já no pensamento de D. Telo a fundação do mosteiro. O

propósito, como vários autores têm admitido, poderia ter surgido

aquando da morte do bispo D. Gonçalo e preterição de D. Telo, a

favor de D. Bernardo, na escolha do novo bispo de Coimbra (NAS-

CIMENTO, 1998: 59-61). E D. Afonso Henriques conheceria o pro-

jecto, pois não teria cedido uns banhos cuja demolição (ou conver-

são a outro uso) iria prejudicar uma população provavelmente já

considerável em número se não tivesse a garantia de que, em seu

lugar, iria surgir um edifício de mais estimável finalidade.

O facto de D. Telo já ter pedido o balneum Regis à condessa 

D. Teresa (NASCIMENTO, 1998: 60-61) e, portanto, antes da morte

do bispo D. Gonçalo, torna duvidosa, porém, a hipótese de o arce-

diago ter decidido fundar o mosteiro por ter sido preterido a favor

de D. Bernardo.

A posição exacta do balneum relativamente ao conjunto monás-

tico românico de Santa Cruz suscita algumas dúvidas. Terá o bal-

neum sido destruído para edificar a igreja do mosteiro? Terá sido

demolido para dar lugar a qualquer dependência do convento? Terá

sido total ou parcialmente aproveitado para algum elemento do

conjunto conventual?

Na Vida de D. Telo, diz-se:

“De modo extraordinário, os banhos ficaram transformados, por-

que, como aqui eram purificados os corpos dos homens, por segredo

da Cruz do Senhor e da água do baptismo, e por intermédio do san-

gue da redenção, dava-se execução à igreja de Santa Cruz, e, já que as

impurezas da carne se purificavam pelo mistério das águas, a lepra das

almas curava-se com o sacramento da Santa Cruz” (NASCIMENTO,

1998: 63).

É possível que os banhos tenham sido demolidos e a igreja de

Santa Cruz edificada em seu lugar.

A edificação de templos cristãos sobre termas antigas teve uma

longa tradição que remonta pelo menos ao séc. V d. C.. A própria

catedral de Léon foi edificada sobre umas termas romanas do séc. II

d. C. que, decerto remodeladas, ainda serviam no tempo de Ordo-

nho II (914-924) (JIMÉNEZ SÁNCHEZ e SALES CARBONELL, 2004).

A ideia de que o baptismo era um banho que dispensava outros

banhos (ou, mais correctamente, um banho bem mais importante
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que os ociosos ou higiénicos banhos físicos) remonta pelo menos a

S. Jerónimo que, no séc. IV, escrevia: Sed qui in Christo semel lotus
est, non illi necesse est iterum lauare (S. JERÓNIMO, Ep. 14, 10), “mas

quem uma vez se banhou em Cristo não necessita de se banhar

outra vez”. Não devemos, porém, considerar que a hierarquia ecle-

siástica condenava em absoluto os banhos físicos, pois encontra-

mos, ao longo dos períodos tardo-antigo e medieval, desencontra-

das opiniões, desde a reprovação à condescendência ou mesmo à

recomendação do banho, desde que sem excesso ou licenciosidade.

Tem-se discutido se, no lugar onde o mosteiro foi edificado,

existia (ou não) uma igreja anterior dedicada a Santa Cruz.

Em Junho de 1131, o bispo D. Bernardo vendeu a D. Telo

uma almuinha situada in valle qui dicitur Ribella, cum suis domi-
bus, “com suas casas”, que D. Susana, mãe de D. Sesnando, havia

deixado à Sé em testamento (LS., n.° 123). Essa almuinha ou

ortus, cum suis domibus, havia sido cedida pela Sé ao franco 

D. Artaldo em préstamo mas havia sido recuperada pelo bispo e

pelos cónegos (DMP, DP., III, n.° 348, datado de 1110 = LP., n.os

352, 382 e 455).

O documento de venda da almuinha menciona, a ocidente do

terreno da Sé, uma Sancte Crucis ecclesia.

A carta de venda, infelizmente, não tem indicação de dia, mas

apenas do mês: Junho de 1131. Ora a primeira pedra da igreja do

mosteiro foi lançada em 28 de Junho de 1131, um domingo, vés-

pera dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo (GONÇALVES, 1938: 26-

-33; MARTINS, 2003: 165-166). Ficamos sem saber se a venda foi

feita dia(s) antes ou depois do lançamento daquela primeira pedra.

Mas deve ter sido antes, pois, no dia seguinte ao do lançamento

dessa pedra, isto é, a 29 de Junho, D. Telo fez doação, aos cónegos,

do balneum e da almuinha que havia comprado ao bispo e que, até

então, eram, juridicamente, suas propriedades pessoais. No do-

cumento (LS., n.° 6) diz-se: ad construendum ibi Sancte Crucis tem-
plum, “para que se construa aí o templo de Santa Cruz”.

A existência de uma igreja consagrada à Santa Cruz e anterior a

D. Telo foi sustentada por Nogueira Gonçalves (1938: 65-66),

Manuel Real (1974: 137) e Saúl A. Gomes (2007: 113). Pelo con-

trário, foi contestada por Walter Rossa (2001: 319, 328, 358).

Argumentou este último que não é conhecido o documento origi-

nal da venda de D. Bernardo, mas apenas a cópia que dele se fez

para o Livro Santo. Ora algumas das cópias deste cartulário do mos-

teiro podem não ser fiéis. O documento original não conteria

nenhuma referência a qualquer igreja de Santa Cruz anterior à do

mosteiro – e tal referência teria sido introduzida na cópia inserta no

Livro Santo, códice que terá sido iniciado no ano de 1155 (VEN-

TURA e FARIA, 1990: 36-37). Nesta data, a igreja do mosteiro esta-

ria edificada. Lançada a primeira pedra em 1131, a cabeceira esta-

ria de pé em 1136 e o templo concluído em 1150 (GONÇALVES,

1980: 161). Ao transcrever o documento, o copista tê-lo-ia “actua-

lizado” e introduzido a referência à igreja de Santa Cruz.

A hipótese de Walter Rossa é aceitável, pois vários autores têm

admitido a possibilidade de alguns documentos do Livro Santo não

serem transcrições fiéis – ou mesmo demonstrado que o não são

(AZEVEDO, in DMP, DR., II: 621 e 637; VENTURA e FARIA, 1990:

37, nota 125). E se é certo que Frei Nicolau de Santa Maria (1668:

8-10) declara ter visto um documento de 10 de Janeiro de 1130
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pelo qual o bispo D. Bernardo concedia a D. Telo o padroado de

uma igreja de Santa Cruz, aos banhos régios, não é menos verdade

que não se conhece tal documento. Seria estranho que, tendo ele

existido, não tivesse sido copiado para o Livro Santo ou os crúzios

tivessem deixado que ele se extraviasse (MARTINS, 2003: 167, nota

130). Por outro lado, também na Vida de D. Telo não há alusão a

essa igreja e o biógrafo, Pedro Alfarde, não teria deixado de men-

cioná-la se tal igreja tivesse existido.

A almuinha adquirida à Sé por D. Telo em 1131 ficava a oriente

do balneum Regis. Se é certo que o balneum não é referido no do-

cumento da venda (ou na cópia dele, inserta no Livro Santo sob o

n.° 123), o copista deu-lhe, naquele livro, o seguinte encabeça-

mento: De terreno Bernardi Colimbriensis episcopi et suorum canoni-
corum circa ipsas balneas, “Do terreno de Bernardo, bispo de Coim-

bra, e dos seus cónegos perto dos mesmos banhos”.

Por outro lado, na Vida de D. Telo conta-se que o arcediago

comprou ao bispo D. Bernardo um horto que ficava a pegar com

os banhos. Tinha esse horto uma fonte abundante, juxta quem ordi-
navit fieri claustrum, ut in ipsum fons decurreret lavatorium, “junto

desta mandou construir um claustro e fez com que a fonte corresse

para o seu tanque” (NASCIMENTO, 1998: 62-63; parece-nos todavia

preferível a palavra “lavatório” em vez de “tanque”).

D. Telo adquiriu ainda, por troca com a igreja de S. Salvador,

um terreno que pertencia a esta última. A carta de escambo (LS.,

n.° 124) não está, infelizmente, datada, mas as editoras do Livro
Santo consideraram-na posterior a 20 de Março de 1133. O terreno

teria sido dado à igreja de S. Salvador por testamento de Alvito

Recemondes; e estando este ainda vivo nessa data, a igreja só depois

de 20 de Março de 1133 poderia ter tomado posse do terreno e rea-

lizado o escambo com D. Telo.

A verdade, porém, é que, segundo o documento, a igreja de 

S. Salvador havia recebido o terreno do pai de Alvito Recemondes

(talvez um dos Recamundos ou Recemundos que surgem na do-

cumentação do Livro Preto, alguns vinculados ao mosteiro de Vaca-

riça, proprietário da igreja de S. Salvador). A data de 1130 ou 1131

(esta última mais que a primeira) é a mais provável para a aquisição

do terreno por D. Telo. Pode argumentar-se que a cedência do ter-

reno de S. Salvador foi feita a D. Telo, arcediago, e aos cónegos de

Santa Cruz e que estes deram, em troca, duas vinhas que eram (ou

haviam sido) do presbítero Pedro Mendes, cónego de Santa Cruz

(LS., n.° 124). O negócio teve lugar, pois, quando já se achava cons-

tituída a comunidade dos cónegos. Mas é admissível que o grupo se

tenha constituído em inícios de 1131 e logo auto-intitulado cano-
nici Sancte Crucis. Em alternativa pode admitir-se uma “actualiza-

ção” do documento pelo copista do Livro Santo. Deve observar-se

ainda que o documento do Livro Santo não é propriamente uma

carta de escambo mas uma declaração que pode ter sido redigida

anos depois de realizado o negócio. Com efeito, é introduzido pela

fórmula Notum sit omnibus qui hanc scripti paginam legerint vel
audierint, “Saibam todos quantos este escrito lerem ou ouvirem

ler…” O seu carácter explica, de alguma forma, a ausência de datas

e de confirmantes ou testemunhas.

A propriedade de S. Salvador confrontava, a oriente, com illa
almunia que fuit alvazil domni Menendi, “almuinha que foi do alva-

zil D. Mendo (Baldemires)”. A oriente ficava ainda o balneum Regis;
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a norte e ocidente, o terreno confrontava com vias públicas; a sul,

com casa que havia sido de Mendo Outil e agora era de Alvito

Peneireiro (ou de Alvito, peneireiro?). A sul ficavam ainda um forno

da mesma igreja de S. Salvador e casas de Gonçalo Baralha e Ber-

nardo Seleiro (ou Bernardo, seleiro, isto é, fabricante de selas?). 

O terreno ia depois ad illam aqueductum qui de sursum descendit a
vico Judeorum, “ao aqueduto que desce da rua dos Judeus”. O aque-

duto era certamente o que abastecia o balneum Regis.
À almuinha que D. Mendo Baldemires (alvazil de Coimbra no

tempo de D. Sesnando) havia doado à Sé se refere o documento 

n.° 409 do Livro Preto, datado de 31 de Dezembro de 1126, que lhe

chama ortus sub muro civitatis juxta balneum Regis. A Sé tinha, por-

tanto, duas almuinhas na área: a recebida de D. Susana, mãe de 

D. Sesnando, e a que D. Mendo Baldemires lhe havia doado. Seriam

contíguas – e parece-nos muito possível (ou provável) que o terreno

vendido em 1131 pelo bispo D. Bernardo ao arcediago D. Telo com-

preendesse os dois prédios: de outro modo, ter-se-ia perdido a carta

de venda, por D. Bernardo a D. Telo, dessa almuinha que havia sido

de D. Mendo Baldemires. Ou talvez a Sé tenha mantido essa almui-

nha (ou parte dela), visto que, em 1136, vendeu a Mendo Godinho

(ou Godins) um terreno juxta almuniam regis para que ele fizesse aí

uma casa (MADAHIL, 1934, doc. 54). Não deixaremos de observar

que, em 1174, um Egas Godins vendeu a Santa Cruz parte de uma

casa junto do mosteiro (LS., n.° 227). Mas as regras da transmissão

dos nomes não nos permitem sustentar que o Egas Godins de 1174

era filho de Mendo Godinho ou Godins. Aliás, o pai de Egas era

Godinho de nome próprio. Quando muito, o Mendo Godinho de

1136 poderia ser avô de Egas Godins.

O terreno de S. Salvador foi trocado por “duas boas vinhas com

seu lagar e com sua almuinha” (LS., n.° 124). Será que estas vinhas

e almuinha valiam tanto como o terreno que a igreja de S. Salvador

entregou a D. Telo?

Deve todavia prestar-se atenção aos dizeres do final do docu-

mento: excluso inde omni censuali foro et omni jure eorum, “excluí-

dos todos os foros e todos os direitos deles” (isto é, dos clérigos de

S. Salvador e dos leigos que eram proprietários desta igreja).

D. Telo adquiriu, pois, o que podemos designar de “propriedade

imperfeita”: no terreno de S. Salvador havia moradores e (ou) arren-

datários que continuariam a pagar foros a esta igreja.

Podemos perguntar-nos para que serviria a D. Telo esta proprie-

dade imperfeita. O mais provável é que parte do terreno, não cons-

truída, tenha sido incluída na cerca do mosteiro que D. Telo edifi-

cou. O arcediago terá adquirido propriedade plena dessa parte. 

A parte construída viria a ser “comprada” no tempo do prior 

D. João Teotónio, como adiante veremos.

D. Telo tinha ainda na área dois terrenos, um dos quais havia

adquirido a um judeu de nome Isaac. Mencionam-se na escritura

de venda do bispo D. Bernardo (LS., n.° 123) e nela se declaram a

oriente do terreno da Sé. Infelizmente, não conhecemos escritura

de compra, por D. Telo, destes terrenos que já eram seus em Junho

de 1131. Nos dois casos, é possível que as aquisições tenham sido

feitas sem que se tenham lavrado escrituras.

Em Setembro de 1137, D. Afonso Henriques doou, aos cóne-

gos de Santa Cruz, a almunia Regis, que ficava situada juxta vestram
canonicam (DMP, DR., n.° 161 = LS., n.°7). Os termini indicados

são: ab oriente et ab aquilone et a meridie sicut concluditur domibus
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habitantium; ab occidente sicut dividitur cum almunie inferiore per
murum putei, “a oriente, norte e sul, limitada pelas casas de habita-

ção; a ocidente, separada da almuinha inferior pelo muro do poço”.

Eram duas, pois, as almuinhas do Rei: uma, assim chamada,

sem mais; outra, chamada inferior, isto é, “almuinha fundeira” ou

“de baixo”. A existência de duas almuinhas é, aliás, confirmada pela

carta de demarcação da paróquia de Santa Cruz, datada de 1139

(DMP, DR., n.° 172 = LS.: 106-107).

Um murus putei, “muro do poço”, separava as duas almuinhas.

Parece estranho que um muro de poço fizesse essa separação, pois,

redondo ou quadrado, um poço seria sempre uma estrutura

pequena. Devemos imaginar, no poço, uma nora que içasse a água.

Esta seria lançada numa caleira assente sobre um muro de alvenaria

que correria no sentido norte-sul. Nessa caleira, diversas saídas asse-

gurariam a repartição da água. O murus putei não seria o parapeito

ou resguardo do poço, mas esse muro comprido que imaginamos.

Assim se compreende que o murus putei separasse as duas almui-

nhas do Rei.

A(s) almuinha(s) não integraram a cerca do mosteiro edificado

por D. Telo. Se esta cerca estava concluída à data da morte do arce-

diago, ocorrida em 9 de Setembro de 1136, não podia ter incluído

uma almuinha que D. Afonso Henriques só doou aos crúzios em

Setembro de 1137. Adiante voltaremos a este assunto.

A sul da almunia Regis ficava, segundo a carta de demarcação da

paróquia de Santa Cruz, uma almunia de Salvador Soleimás, figura

importante em Coimbra no tempo dos condes D. Henrique e 

D. Teresa e do infante D. Afonso Henriques (VENTURA e FARIA,

1990: 54). Aparentemente, esta outra almuinha é a que o prior 

D. Teotónio comprou, através de duas diferentes escrituras, realiza-

das em Julho e Setembro de 1139, a Maria Gonçalves, mulher de

Salvador Soleimás e a seus filhos Frandina Salvadores (casada com

Pedro Gonçalves) e Pedro Salvadores (LS., n.os 160 e 161). No pri-

meiro documento, a almuinha é dita juxta almuniam Regis e, no

segundo, circa almuniam de Rege. No segundo documento, diz-se

que a almuinha que Maria Gonçalves e Pedro Salvadores vendem

tinha, a norte, ipsa hereditas Sancte Crucis quam infans Alfonsus ibi
dedit e, a ocidente, regia almunia. As indicações podem harmoni-

zar-se supondo que a hereditas a norte era a almuinha régia doada

por D. Afonso Henriques em 1137 ao mosteiro e que a regia almu-
nia a ocidente era a almunia regia inferior ou fundeira. Mas se a

venda dos familiares de Salvador Soleimás se efectuou em 1139,

este seria falecido nessa data e a propriedade teria passado, metade

para a viúva, Maria Gonçalves, e metade para os filhos, Frandina e

Pedro. Na demarcação da paróquia, em 1139, diz-se, desta herdade,

“que foi de Salvador Soleimás e agora é propriedade de Santa Cruz”.

Isto não se coaduna com a data que Leontina Ventura (in VENTURA

e FARIA, 1990: 54) aponta como a do falecimento de Salvador

Soleimás: 1146.

Com a aquisição do balneum Regis, da(s) almuinha(s) da Sé e do

terreno da igreja de S. Salvador, D. Telo dispunha da área necessá-

ria para instalar o mosteiro. Em Junho de 1131 terão começado não

só as obras da igreja como as do convento. Aos doze fundadores

juntaram-se outros eclesiásticos, e os cónegos eram já 72 em 24 de

Fevereiro de 1132, data em que começou a vida regular dos crúzios

(GONÇALVES, 1938: 33-41; MARTINS, 2003: 165-166 e 216).
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Assim, em oito meses – de Junho de 1131 a Fevereiro de 1132 –,

D. Telo terá promovido a construção do claustro, com seu dormi-

tório, refeitório e mais dependências. Oito meses de obra parece

curto prazo. Mas, por um lado, não temos de imaginar edifício

muito sólido e custoso, pois as suas paredes seriam de alvenaria e a

cobertura, de madeira. A pedra e a cal viriam de Montarroio, bem

perto e o antigo aqueduto do balneum poderá ter sido mantido para

proporcionar a água necessária aos trabalhos. Aliás, os 72 frades

crúzios podem ter-se instalado em obra que ainda decorria e até aju-

dado à construção.

Ainda que o primitivo claustro possa ter sido menor que o ree-

dificado no séc. XVI, pelo menos o canto sudoeste do Claustro do

Silêncio terá sido alicerçado no alinhamento do românico (GON-

ÇALVES, 1980: 173).

Na Vida de D. Telo diz-se que o arcediago, embora afectado por

um tumor, do qual viria a falecer, continuou até ao fim da sua vida

as obras do mosteiro, “construindo uma cerca em volta do con-

vento, levantando torres em pontos altos (in excelsis), edificando

moradias (domos) dentro e fora do claustro, comprando quintas e

herdades (villas et hereditates) com seu companheiro Odório…”

(NASCIMENTO, 1998: 71).

Talvez a expressão in excelsis, referida às torres, se não deva tra-

duzir “em pontos altos”, mas “em pontos nobres”, isto é, conside-

rados mais importantes. Com efeito, o terreno onde o convento foi

erguido era razoavelmente plano e não havia nele pontos altos.

Tem-se afirmado o carácter defensivo da cerca do mosteiro crú-

zio e explicado o muro pela necessidade de defesa contra eventuais

ataques muçulmanos que, na década de 1130, constituíam ainda

uma ameaça e justificavam receios. A Chronica Gothorum (in PMH,

Scriptores, I: 12 e 14) refere-se aos ataques muçulmanos à região de

Coimbra nas décadas de 1130 e 1140. Mas, sem contestarmos o

carácter defensivo da cerca (inútil no caso de assédio prolongado ou

perante um ataque de centenas de homens, mas salvaguarda eficaz

contra qualquer rápida correria de Mouros), não deixaremos de

perguntar-nos se ela não seria também (ou principalmente) um

muro a separar o espaço religioso do profano e a garantir a privaci-

dade da vida conventual. D. Telo teria visto exemplos na sua via-

gem à Palestina, a Bizâncio, a Itália, ao sul da França. Quanto à pri-

vacidade, a cerca garantia-a dos moradores da baixa em torno do

mosteiro. Mas, da Judiaria, situada em ponto alto, podia ver-se o

que se passava no claustro.

Na nossa Fig. 58 reconstituímos um hipotético traçado da cerca,

que não deve ser confundida (como o fazem alguns autores) com os

limites da paróquia definidos em 1139. Numa versão antiga, em

português, da Vida de D. Telo, diz-se que o arcediago “mandou fazer

huum muro em caramanchões a redor da igreja e claustro” (PMH,

Scriptores, I: 24).

A igreja de Santa Cruz foi muito remodelada no séc. XVI (DIAS,

1982: 103-192). A planta e o alçado da igreja primitiva (aquela a

que D. Telo deu início) não são fáceis de reconstituir, ainda que A.

Nogueira Gonçalves, em vários dos seus escritos, tenha revelado,

com argúcia, muitos dos seus elementos. O arranjo da cabeceira e a

existência (ou não) de um transepto permanecem como aspectos

mais duvidosos. A. Nogueira Gonçalves (1980: 169, 209) negou a

161

JO
R

G
E

D
E

A
L

A
R

C
Ã

O
•

C
O

IM
B

R
A

:
A

M
O

N
T

A
G

E
M

D
O

C
E

N
Á

R
IO

 U
R

B
A

N
O



existência de transepto e imaginou uma capela-mor estreita e duas

laterais, pequenas.

É seguro que a igreja tinha apenas uma nave e três capelas de

cada lado, cujas abóbadas, de eixo perpendicular ao da nave, con-

trarrestavam esta última. Mas não pode excluir-se a hipótese de o

projecto inicial ter contemplado mais uma ou duas capelas de cada

lado (REAL, 1974: 143).

Na fachada foi erguido um nártex que A. Nogueira Gonçalves

(1942; 1980: 191-205) reconstituiu em planta e alçado (vid. tam-

bém REAL, 1974, Fig. 112 e CRAVEIRO, 2002: 41-47). Um pro-

blema maior é o de saber se o nártex estava previsto no plano ini-

cial ou resultou de uma revisão do projecto quando as obras da

igreja iam já muito avançadas. Parece-nos difícil admitir que o nár-

tex tenha sido projectado e construído depois de concluída a igreja

segundo o projecto de D. Telo. Teria sido necessário desfazer uma

fachada que teria acabado de construir-se. Assim, ou o nártex fazia

parte do projecto inicial, ou foi decidido erguê-lo (eventualmente

abandonando um plano que previa mais capelas laterais) quando o

corpo da igreja se achava já edificado em grande parte, mas não

concluído. Não deve perder-se de vista a hipótese de o nártex ter

sido concebido e executado por um segundo arquitecto que (por

morte do autor do projecto inicial?) tenha continuado a obra da

igreja.

A data da conclusão das obras do templo não pode apurar-se

com rigor.

Em 1136 estaria concluída a cabeceira e iriam avançadas as

obras do corpo da igreja. No ano anterior, já Sesnando Pais, presbí-

tero de Montemor-o-Velho, havia assinado sobre o altar de Santo

Agostinho (o da cabeceira, do lado do Evangelho, isto é, da

esquerda para quem entrava no templo) a doação de seus bens ao

mosteiro de Santa Cruz (LS., n.° 24). E na Vida de D. Telo (NASCI-

MENTO, 1998: 73) diz-se que o arcediago, “enquanto pôde ser

levado por mãos de cónegos até ao altar do Senhor para participar

no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, diante da cruz,

como se estivesse a ser julgado no tribunal do Senhor, purificando-

se uma e muitas vezes nas torrentes das suas lágrimas, como se

lavasse os próprios pés do Senhor e os enxugasse com os cabelos da

sua cabeça, ficava em êxtase, fora de si”. Tendo D. Telo falecido em

Setembro de 1136, devemos deduzir que nessa data já se celebrava

a Eucaristia na capela-mor (que era dedicada à Santa Cruz). E esta-

ria também concluído o lado direito da cabeceira, onde ficava o

altar do Espírito Santo, visto que foi aí que D. Telo foi sepultado

(NASCIMENTO, 1998: 77).

Nem a doação de Sesnando Pais nem a biografia de D. Telo são

inequívocos testemunhos da existência de duas capelas ou absidío-

los consagrados a Santo Agostinho e ao Espírito Santo. Fala-se de

altares – e estes poderiam ficar num eventual transepto, sem que

houvesse propriamente capelas ou absidíolos. Mas também é certo

que, na época, embora se usasse a expressão absidae para as capelas

da cabeceira, o mais normal era empregar-se a figura da metonímia

e dizer-se altar para designar o que hoje chamamos “capela”.

Na Vida de D. Telo, e na descrição do seu funeral, diz-se que o

corpo foi “conduzido à igreja, a meio do coro (in medio coro), onde

já estavam a decorrer os ofícios divinos das exéquias”. E acrescenta-

-se: “As damas e as mulheres humildes, porque não lhes era con-

sentido ficar perto ou tocar no corpo sacratíssimo, de pé, em frente
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às portas (pro foribus astantes), ou tanto quanto possível esprei-

tando pelas frestas (per rimulas), em lamentos piedosos, invocavam

a sua alma para que rezasse ao Senhor por elas…” (NASCIMENTO,

1998: 75).

A expressão coro, na época, usava-se para o centro do transepto

e parte anterior da nave central de uma igreja (DAVID, 1943: 72).

Pro foribus não significará “em frente às portas” (que a igreja, nessa

data incompleta, ainda não tinha), mas perante algum anteparo

erguido ad hoc para a cerimónia, na nave da igreja. Per rimulas
poderá entender-se no sentido de “pelas frinchas”, que seriam as de

algum tapume das obras. Aliás, uma versão antiga, em português,

da Vida de D. Telo, traduz o passo anteriormente citado desta

forma: “As molheres honrradas e outras da cidade todas sairom

quando queriam emterrar o corpo, e pollas fazqujas e buraquos da

porta braadavam e diziam ao santo dom Tello ajudade nos e rogade

a Deus por nos” (PMH, Scriptores, I: 78; CRUZ, 1968: 114).

Podendo ser considerada livre, esta tradução do séc. XV merece

que se repare nela, pois talvez tenha sido feita por alguém que

conhecia os rituais. As mulheres terão assistido às exéquias, mas

não terão podido contemplar de perto o acto do enterramento pro-

priamente dito.

Se as obras da igreja e do mosteiro devem ter progredido rapi-

damente no tempo de D. Telo, é possível (mas não seguro) que

tenham sido mais lentas no tempo de D. Teotónio, pois, como se

diz na sua biografia, este “foi, no entanto, menos atento às cons-

truções e novas edificações” (PEREIRA, 1987: 38).

Manuel Real (1974: 144), considerando que o plano primitivo

da igreja de Santa Cruz não incluiria o nártex, sugeriu que este terá

sido concebido por volta de 1157 e executado nos últimos anos da

década de 1150 ou nos inícios da de 1160. Admite mesmo o autor

que o projecto tenha sido de mestre Roberto, o qual teria chegado

a Coimbra cerca de 1157. Trata-se, porém, de hipótese que carece

de confirmação.

Figurando já no projecto inicial da igreja, ou resultante de uma

revisão desse projecto, o nártex estava, possivelmente, pronto em

1152. Mas com que argumentos podemos propor essa data?

Diz-se, na Vida de S. Teotónio (NASCIMENTO, 1998: 149):

“Aconteceu, além disso, que estava ele certo sábado já revestido de

paramentos sacerdotais, com a intenção de oferecer, como era seu

costume, o sacrifício da salvação em honra da Mãe de Deus, e a rai-

nha (D. Mafalda), que estava à porta (pro foribus astabat), lhe man-

dou dizer por um mensageiro que deveria celebrar a missa sem

perda de tempo e de forma abreviada. Conta-se que (D. Teotónio)

lhe respondeu que havia no céu uma rainha bem melhor e bem

mais nobre a quem ele tinha decidido celebrar missa solene com a

maior veneração, sem pressa e a seu tempo; estava, por outra parte,

nas mãos dela ou ouvir missa ou ir-se embora sem mais”.

A expressão pro foribus, que atrás já encontrámos, não nos

parece, mais uma vez, que deva traduzir-se por “à porta”. É certo

que, sendo corrente no séc. XII, significava muitas vezes “diante da

fachada”. Esse sentido é inequívoco em muitos documentos. Mas a

rainha esperaria pela missa à porta da igreja?

A tribuna no piso superior do nártex seria o lugar adequado para

D. Mafalda (com sua comitiva) assistir à celebração litúrgica. Sendo

muito discutida a função do nártex das igrejas, é opinião de muitos

que o piso superior era o lugar donde pessoas de alta condição assis-
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tiam aos ofícios divinos. Ora, se D. Mafalda aguardava a missa na

tribuna do nártex, este terá ficado concluído antes de 1158, visto

ter a rainha falecido nesse ano.

A interpretação que damos ao passo da Vida de S. Teotónio não

é, certamente, argumento decisivo para considerarmos que o nártex

estava pronto antes de 1158. Outro argumento, ainda que também

não resolutivo, reforça, porém, a nossa suspeita.

Para A. Nogueira Gonçalves (1980: 162 e 1988), a igreja paro-

quial de S. João de Santa Cruz foi construída encostada ao nártex

(a norte deste) e à capela lateral de Santo António (a primeira que

se encontra ao entrar na igreja, do lado esquerdo) (Fig. 59). Ora,

quer no nártex, quer nessa capela, reconheceu o mesmo investiga-

dor (GONÇALVES, 1942: 6 e Fig. 1) duas janelas entaipadas. Parece-

-nos que tais janelas nos obrigam a pensar que, ao concluir-se a

igreja monástica, com seu nártex, não havia ainda intenção de ins-

talar naquele lugar a igreja paroquial de S. João (que esteve pri-

meiro, como veremos, na almuinha do Rei). A decisão de erguer o

templo paroquial encostado ao nártex terá sido tomada algum

tempo depois (ainda que não necessariamente muito depois) de

concluído esse mesmo nártex. Mas um cónego de Santa Cruz, Paio

Guterres, respondendo ao inquérito de 1200 (AZEVEDO, 1932: 96;

COSTA e MARQUES, 1989: 138), disse que havia entrado no mos-

teiro há 33 anos e já encontrara a igreja de S. João no sítio onde

estava. Se dermos crédito a esta informação, a igreja estaria aí já em

1167. Devemos, pois, recuar de alguns anos a conclusão do nártex.

Estaria a igreja de Santa Cruz, com seu nártex, terminada em

1152?

Duas testemunhas ouvidas aquando da inquirição de 1200

declararam que o altar do Espírito Santo foi sagrado por D. João

Anaia, bispo de Coimbra, e que este, ao mesmo tempo, deu a 

D. Teotónio, em préstamo, a igreja de Quiaios (Figueira da Foz)

(AZEVEDO, 1932: 87 e 96; COSTA e MARQUES, 1989: 129-130 e

138). Por outro lado, em documento de 1154-1155, D. João Anaia

queixou-se do arcebispo de Braga, D. João Peculiar: In tempore vero

164

JO
R

G
E

D
E

A
L

A
R

C
Ã

O
•

C
O

IM
B

R
A

:
A

M
O

N
T

A
G

E
M

D
O

C
E

N
Á

R
IO

 U
R

B
A

N
O

FIG. 59 – Localização da Igreja paroquial de S. João de Santa Cruz.



nostro absque consensu magnum altare Sancte Crucis consecrare pre-
sumpsit, “no nosso tempo, e sem nosso consentimento, permitiu-se

consagrar o altar-mor de Santa Cruz” (LP., n.° 643).

Tendo D. João Anaia sido bispo entre 1148 e 1154, devemos

situar neste intervalo a sagração daqueles altares. É certo que fre-

quentemente se consagravam altares em igrejas não acabadas. Mas

também é verdade que não vemos razão para o acto se as obras da

igreja não estivessem concluídas. Não podemos argumentar que a

consagração se fez logo que a cabeceira e o “coro médio” ficaram

prontos porque, como vimos, essas partes da igreja estavam con-

cluídas em 1136, à data da morte de D. Telo.

Em 1152, D. Teotónio associou ao governo do mosteiro seu

sobrinho D. João Teotónio, que depois foi prior de Santa Cruz após

a morte do tio, ocorrida em 1162. A partir de 1152, D. Teotónio

passou a dedicar-se apenas ao espiritual, enquanto D. João Teotó-

nio se ocupava dos aspectos mais materiais da vida do mosteiro.

Terá aquele santo prior tomado a decisão quando viu a igreja con-

cluída? Terá esta ficado pronta e terá sido sagrada em 1152?

A consagração da igreja pelo cardeal D. João de Abeville, legado

do Papa Gregório IX, em 7 de Janeiro de 1228 (BARROCA, 2000,

inscrição n.° 298), foi, de facto, uma reconsagração; na inscrição

que recorda o acto, parece-nos mais importante a confirmação da

imunidade (ou isento) do mosteiro crúzio – durante muitas dé-

cadas contestada pela Sé – do que, propriamente, a sagração da

igreja.

A. Nogueira Gonçalves (1938) atribuiu o projecto da igreja de

Santa Cruz a mestre Roberto, o arquitecto que fez a Sé de Lisboa e,

como vimos, veio a Coimbra por quatro vezes, no tempo do bispo

D. Miguel Salomão (1162-1176), para introduzir melhorias na

catedral da cidade. A tese de A. Nogueira Gonçalves foi contestada,

violentamente por uns (MONTEIRO, 1939), sensatamente por

outros (DAVID, 1943).

Revendo o problema, Manuel Real (1974: 139-144) admitiu a

possibilidade de Roberto ter sido o autor do projecto do nártex de

Santa Cruz. Considerando que a igreja, sem nártex, poderia estar

concluída por volta de 1154, Manuel Real aventou (embora com

reservas) a hipótese de o nártex ter sido acrescentado depois de

1157, data em que Roberto poderia ter chegado a Coimbra.

A concepção da planta e do alçado da igreja do mosteiro de

Santa Cruz é tão diferente da da Sé que dificilmente poderemos

atribuir a um mesmo arquitecto o planeamento dos dois templos.

Para além das diferenças de concepção planimétrica e volumétrica,

não podemos esquecer-nos de que a catedral é um monumento

construído de excelente silharia, enquanto a igreja de Santa Cruz foi

feita de alvenaria (REAL, 1974: 188; ROSSA, 2001: 334). São de

alvenaria as paredes e as abóbadas das capelas laterais; seria também

de alvenaria a abóbada da nave, que Boutaca deitou abaixo e refez

nos inícios do séc. XVI.

A diferença de materiais implica duas práticas muito diversas em

termos técnicos, incluindo a experiência da dinâmica da constru-

ção. É possível, pois, ou mesmo provável que Santa Cruz e a Sé

tenham sido concebidas por dois diferentes arquitectos.

O mestre (com experiência de alvenaria) que em 1131 deu iní-

cio à igreja e ao mosteiro de Santa Cruz poderá ter sido o mesmo

que trabalhou em Santa Justa.
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A obra deste segundo mosteiro estava terminada antes de 1155,

pois se conserva o epitáfio do prior D. Rodrigo, falecido em 15 de

Agosto desse ano, e a lápide dá-o como autor da igreja e do claus-

tro (entenda-se, como prior em cujo tempo se fizeram as obras)

(BARROCA, 2000, II(I), inscrição n.° 101).

Este prior deve provavelmente identificar-se com o Rodrigo que

governava a comunidade monástica aquando da redemarcação da

paróquia de Santa Cruz feita pelo bispo D. Bernardo e pelo cardeal

Guido de Vico (COSTA e MARQUES, 1989: 121; REAL, 1974: 98).

Sendo assim, o priorado de D. Rodrigo deve datar-se de ante 1143

até 1155 e as obras do mosteiro e da igreja de Santa Justa terão

decorrido na década de 1140 (com possível começo na de 1130 e

possível conclusão na de 1150), isto é, ao mesmo tempo que se

erguia a igreja de Santa Cruz.

O mosteiro de Santa Justa dependia de Cluny (Borgonha,

França). Na Borgonha era tradicional a construção de igrejas e mos-

teiros em alvenaria, ainda que muito regular e cuidada (SAPIN,

2006).

Se o nártex de Santa Cruz, construído de silharia, foi concebido

(ou apenas executado?) por um arquitecto diferente do que edificou

a igreja, o arquitecto do nártex terá sido o mestre Roberto da Sé?

Ou o mestre Bernardo?

Num contrato de venda, a Santa Cruz, de um terreno em villa
Mendiga (nos subúrbios de Coimbra), celebrado em Janeiro de 1154,

figura, como testemunha, um Bernaldus magister (LS., n.° 174). Seria

o arquitecto da Sé? Um magister Bernaldus testemunha, em 1168,

uma venda de vinha também em villa Mendiga (MADAHIL, 1934:

doc. LXXXIX). Trata-se ainda da mesma personagem?

Nos documentos de Santa Cruz surgem, como testemunhas,

vários magistri. Nalguns casos, o nome de magister precede o nome

próprio; noutros casos, segue-o. Assim, no documento citado, de

1154, temos um Bernaldus magister; mas noutro, de 1166, a teste-

munha é magister Bernardus (LDJT, n.° 99).

Não sabemos, ao certo, que sentidos tinha o nome de magister
e se a anteposição ou posposição do nome magister ao nome pró-

prio tinha um exacto significado ou podia ser aleatória. Segura-

mente, os arquitectos eram chamados magistri. Mas o magister
Albertus cancellarius, chanceler de D. Afonso Henriques, não era

um arquitecto. E quem seria (ou que formação teria) o magister
Solao ou magister Solao presbiter (LDJT, n.os 109 e 172)? Ou o Sal-
vatus magister presbiter ou Salvatus presbiter magister (LDJT, 

n.° 51 e 52)? Ou o magister Menendus (LDJT, n.° 50)?

Se, a partir do caso de magister Albertus cancellarius, podemos

pensar que magister era, no séc. XII, título dado a quem tinha par-

ticulares conhecimentos de ciência jurídica ou jurídico-adminis-

trativa, o magister Rubertus de um documento de Santa Cruz de

1158 (LDJT, n.° 249) seria jurista ou arquitecto? Neste segundo

caso, seria o arquitecto da Sé, que também trabalhava para Santa

Cruz? Viterbo (1966, vb. “mestre”) também dá para magister o sig-

nificado de “confessor, director ou padre espiritual” e deixa crer que

o nome se podia aplicar a religioso que tivesse a seu cargo igreja ou

mosteiro.

No seu testamento, feito em 1168 a favor de Santa Cruz

(LDJT., n.° 99), Maria Mendes deixou também dois morabitinos a

meo magistro Petro Omariz. Devemos identificar este com o Pedro

Omares que era capelão da igreja de S. João de Santa Cruz aquando
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de uma das redemarcações da paróquia feita por D. João Peculiar

(COSTA e MARQUES, 1989: 140)? O testamento de Teresa Rabaldes,

feito a favor da igreja de S. João de Almedina, em Março de 1138,

é assinado por Suarius clericus magister illius (LP., n.° 309): o clé-

rigo Soeiro era o “pároco” daquela igreja.

Perante tantas incertezas, devemos manter dúvidas sobre se o

Bernaldus magister do documento de 1154 era o arquitecto Ber-

nardo que trabalhava ou trabalhou na Sé; e mesmo admitindo essa

identificação, não podemos considerar certo que trabalhava (ou

tinha trabalhado) em Santa Cruz pelo simples facto de testemunhar

uma venda feita ao mosteiro.

Se é duvidoso que, na planta original da igreja de Santa Cruz, já

figurasse o nártex, não deve rejeitar-se essa possibilidade. Nem esta

outra de o projecto do nártex ter sido revisto e esse corpo da igreja

ter sido construído por mestre Bernardo, o autor do projecto da Sé,

que teria chegado a Coimbra nos meados da década de 1140.

A incerteza sobre o alinhamento que D. Telo previa para a

fachada da igreja torna também duvidoso o alinhamento do muro

ocidental da cerca que o arcediago construiu (Fig. 58).

Seja como for, o muro ocidental da cerca passaria pelo antigo

terreno de S. Salvador. Parte deste ficaria dentro da cerca; outra

parte, fora dela. A parte incluída na cerca era o atrium do mosteiro.

O nome surge em vários documentos de Santa Cruz e não devemos

entendê-lo, apressada e ingenuamente, como espaço diante da fa-

chada da igreja. Este aparece referido, nos documentos, como ante
portam scilicet occidentalem ecclesie vestre, “diante da porta ocidental

da vossa igreja” (o “vossa” explica-se porque se trata de documentos

que registam vendas de cidadãos ao mosteiro).

O atrium foi destinado a cemitério de leigos (pois os cónegos

seriam enterrados no claustro). Podemos duvidar se tal espaço foi,

desde o início, pensado para tal finalidade. É possível, visto que

desde cedo o mosteiro começou a receber dádivas de fiéis que pre-

tendiam ser enterrados em Santa Cruz.

A rua que corria, de sul para norte, diante da fachada do mos-

teiro de Santa Cruz (na continuação da rua de Coruche, hoje do

Visconde da Luz) atravessava o ribeiro dos Banhos sobre uma

ponte. Perpendicular, e ao longo da cerca do mosteiro, corria o vico
ou via Sororum, que derivava seu nome da domus Sororum.

A domus Sororum era o mosteiro que viria depois a chamar-se de

S. João das Donas. Já existia em 1137 – mas talvez se deva recuar de

alguns anos a sua fundação. Com efeito, na Vida de D. Telo, e a pro-

pósito da morte do arcediago, refere-se o “pranto das religiosas, vir-

gens e viúvas, cujo número havia sido por ele (D. Telo) triplicado”

(NASCIMENTO, 1998: 75). Estas religiosas seriam as Sorores; e tendo

D. Telo morrido em 9 de Setembro de 1136, a fundação do mos-

teiro e a triplicação das religiosas terão de situar-se em data anterior.

É opinião corrente dos historiadores que o mosteiro das Donas

ficava no espaço que o edifício da Câmara Municipal hoje ocupa.

Mas se era esse o seu lugar nos inícios do séc. XVI, tal não seria o

seu assento primitivo. Ainda na década de 1170, o mosteiro das

Donas ficaria entre o rivulum de Balneis e a via Sororum.

A posição do mosteiro está assinalada na nossa Fig. 58, que tam-

bém mostra uma correnteza de casas a oriente dele e ao longo do
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ribeiro dos Banhos. Remetemos para uma nota explicativa, no final

deste volume, descrição circunstanciada destas casas, documental-

mente atestadas, que foram adquiridas pelo prior D. João Teotónio

nas décadas de 1160 e 1170.

Tem-se suposto que o mosteiro de Santa Cruz se ergueu numa

área então escassamente habitada e ocupou parte da almuinha do

Rei, que seria uma horta. Como atrás vimos, esta almuinha tinha

moradores; e como já veremos, o mosteiro não foi erguido na

almuinha do Rei. A almuinha da Sé (que o arcediago D. Telo com-

prou ao bispo D. Bernardo) e o terreno da igreja de S. Salvador

também tinham moradores. A área era, portanto, razoavelmente

habitada. Talvez, desde antes de 1130, se estivesse a desenvolver aí

um pólo urbano extramuros – no qual se inseririam os banhos que

D. Sesnando terá construído ou remodelado. O mosteiro de Santa

Cruz terá, assim, pela sua progressiva expansão na Ribela, impedido

um desenvolvimento urbano que só viria a ocorrer na segunda

metade do séc. XIX, após a extinção das ordens religiosas e venda

dos bens fundiários do mosteiro.

D. Afonso Henriques terá doado a Santa Cruz a sua almuinha

não para instalação do mosteiro, mas como dotação da paróquia de

S. João de Santa Cruz: as rendas dos prédios da almuinha, bem

como as da herdade de Eiras e da azenha de Matelas (que foram

doadas aos crúzios na mesma data e pela mesma escritura) garanti-

riam as despesas de culto e de manutenção da igreja paroquial.

Disse-o uma das testemunhas da inquirição de 1200: … quando
fecerunt fratres Sancte Crucis capellam Sancti Johannis cui dedit
dominus rex suum ortum pro faciendum parrochia, “… quando os

frades de Santa Cruz edificaram a capela de S. João, à qual o rei,

nosso Senhor, deu sua almuinha para que fizessem a paróquia…”

(AZEVEDO, 1932: 98; COSTA e MARQUES, 1989: 140).

A doação da almuinha data de 1137. A construção do mosteiro

iniciou-se em 1131. A paróquia só foi delimitada em 1139 (DMP,

DR., n.° 172 e p. 667-669). Mas a cópia da escritura de delimita-

ção inserta no Livro Santo (LS., p. 106-107) tem data de 1137. 

Talvez a ideia de criar a paróquia tenha ocorrido a D. Teotónio e a

D. Afonso Henriques em 1137 mas tenha havido demoradas nego-

ciações com a Sé e, eventualmente, também com as igrejas de Santa

Justa e S. Tiago, de modo que só em 1139 terá sido a paróquia ofi-

cializada e demarcada.

Na escritura de demarcação da paróquia diz-se:

“Do lado sul, termina na encosta dos Judeus, descendo pela casa de

Gonçalo Transverso até à de Gonçalo Golias, e pelo almocávar dos

Judeus até à almuinha do Rei. Compreende toda esta almuinha com

seus termos antigos e suas antigas paredes, tal como o rei a deu ao mos-

teiro de Santa Cruz. Fica compreendida também a propriedade que foi

de Salvador Soleimás e agora é de Santa Cruz, no fim da almuinha do

Rei, a sul. Chega o termo até à outra almuinha do Rei e aí termina a

ocidente. Pelo norte, porém, e partindo do oriente, o termo desce pelo

caminho antigo que vem do pombal de Pedro Alpoim, pelo forno, até

à porta mourisca e, à porta mourisca, abrange a propriedade de Mar-

tinho (ou Martim) Alfarde. Chega à torrente dos Banhos Régios e daí

desce à segunda citada almuinha do Rei, mais abaixo. Aí acaba, a oci-

dente, o limite que vem do lado norte. Do lado nascente, sobe do dito

pombal pela escarpa de Montarroio até à vinha de Pedro Alpoim que
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agora é do mosteiro de Santa Cruz. Daí sai até próximo da Fonte dos

Judeus, de onde segue a direito, para oriente, na direcção da muralha

da cidade. Aí termina, adiante da Porta Nova. A via dos Judeus separa

tudo quanto fica para além até Gonçalo Transverso”.

A paróquia de Santa Cruz terminava, pelo lado sul, na encosta

dos Judeus. Descia pela casa de Gonçalo Transverso (ou Gonçalo

Travesso, que testemunha um testamento em 1143, LS., n.° 40) à

de Gonçalo Golias e pelo almocávar dos Judeus até à almuinha

régia, que incluía no seu perímetro.

O uso, no documento de demarcação, do verbo descendere sugere

que a casa de Gonçalo Transverso ficava num ponto alto, de onde se

desceria até à almuinha do Rei. É possível que Gonçalo Transverso

morasse no ponto onde hoje confluem as ruas da Fonte Nova, do

Corpo de Deus e de Martins de Carvalho (ou das Figueirinhas).

Pelo lado norte, o limite da paróquia foi traçado por uma via
antiqua que descia do pombal de Pedro Alpoim, por um forno, 

até à porta mourisca e, junto desta, incluía a “herdade” de Martim

Alfarde.

Esta via antiqua coincide, provavelmente, com a actual rua de

Montarroio. A identificação da porta mourisca suscita, porém,

maiores dúvidas.

Uma porta devia corresponder a uma cerca. Não imaginamos,

porém, que recinto murado ou muralhado podia aí existir. Não era

o da cerca do mosteiro construída por D. Telo e cujo percurso já

reconstituímos na nossa Fig. 58.

A porta mourisca ficava possivelmente no sítio que depois foi 

a torre dos sinos do mosteiro – mas não a torre sineira primitiva,

que ficava na encosta da Judiaria. Do lado de Montarroio ergueu-

-se, segundo A. Nogueira Gonçalves (1980: 220), um conjunto de

construções acasteladas que foram levantadas no séc. XIII – embora

não haja (ou não sejam conhecidos) documentos que datem com

precisão tais construções. No tempo do infante D. Pedro, duque de

Coimbra, eram chamadas, no seu conjunto, torre velha (CRUZ,

1968: 101-103 e 121-123). Os edifícios acastelados, ainda que não

construídos ao mesmo tempo, mas sucessivamente, encostavam-

-se uns aos outros. A instalação, aqui, da torre sineira de Santa 

Cruz terá sido feita no séc. XVI, mas antes de 1534 (GONÇALVES,

1980: 222).

A notícia do achado de um tesouro de moedas, feito em 1539

(LS., n.° 5), refere-se a este conjunto como “torre que está pegada à

casa do forno”. Fala a mesma notícia do “canto que fazem as torres”

e de uma pedra muito alta que estava nesse canto, “a qual pedra

atravessa este canto de uma torre à outra pelo lado de fora e, junto

dos mais altos sobrados, faz uma sacada para fora que a faz muito

claramente ser vista”. Talvez a expressão “pedra muito alta” queira

dizer colocada a grande altura.

Este conjunto acastelado, que viria a servir de residência aos

priores de Santa Cruz, poderá ter sido implantado no local onde,

em 1139, se achava a porta mourisca. A. Nogueira Gonçalves

(1944:33), situando esta porta mourisca no ponto onde a rua Oci-

dental de Montarroio encontra o ribeiro dos Banhos, considerou

que “não podendo ser porta de barbacã, seria provavelmente resto

de velha construção, talvez resto daquilo que o Sr. Prof. Dr. Vergi-

lio Correia presume que no vale existisse no tempo romano, um

balneário”. Nada confirma ou sugere tal hipótese.
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Ora um cónego velho de Santa Cruz, chamado D. André, inqui-

rido por ocasião do achado do tesouro em 1539, disse que havia

perto de noventa anos que se achara outro tesouro ao pé da dita

torre dos sinos, do lado sul, “em uma capela que aí soía estar que se

dizia de S. Vicente, a qual se desfez em o tempo da reformação e

renovação do dito mosteiro”.

Numa das divisões dessa torre ruída em 1935 havia uma pintura

mural representativa do transporte do corpo de S. Vicente – em

embarcação que, todavia, os corvos não acompanham. Dessa pintura

se fez, no mesmo ano de 1935, uma cópia em desenho que se guarda

no Museu Nacional de Machado de Castro (AMARAL, 1988) (Fig.

60). Datável do séc. XIII ou XIV (CORREIA e GONÇALVES, 1947: 58),

essa pintura seria a da capela a que o cónego D. André aludiu?

Talvez a capela nada tivesse a ver com a igreja de S. Vicente que

existia no arrabalde no séc. X (PMH, DC., n.° 104) e não sabemos

localizar. Mas não é hipótese que deva rejeitar-se a de uma capela,

feita (ou redecorada?) no séc. XIII ou XIV, ter sido consagrada a 

S. Vicente por haver ainda memória de que ali se tinha erguido, em

tempos muito recuados (no séc. X), uma igreja dedicada ao mesmo

mártir. Será que, em 1139, dessa suposta igreja já só existia o 

portal?

Uma igreja do séc. X teria um portal em arco de ferradura – no

estilo asturiano que seria o das igrejas edificadas em Coimbra no

tempo da primeira reconquista cristã. Se efectivamente ficava neste

local a igreja de S. Vicente do séc. X, estaria arruinada em 1139,

dela se conservando pouco mais que o portal e algum resto de

fachada? Seria a essa ruína que se chamava, em 1139, porta mou-
risca?

O problema é melindroso até porque, associando nós hoje vul-

garmente os arcos de ferradura à arquitectura árabe, não sabemos

se, no séc. XII, se fazia essa associação. A porta mourisca podia ser

assim chamada por qualquer razão que nada tivesse a ver com arco

de ferradura.

Se o cónego D. André declarou que na torre se havia achado

outro tesouro (para além do encontrado em 1539), um outro

cónego, “que era mui velho e antigo per nome chamado D. Alvaro

e que tinha setenta annos de religiam”, afirmou “averem-se achado

tres tesouros em a dita torre”.

Os tesouros tinham moedas “mouriscas” e “francesas”, e estas

“tinhão as armas dos Reis de França” Pepino e Felipe (Pepino, o

170

JO
R

G
E

D
E

A
L

A
R

C
Ã

O
•

C
O

IM
B

R
A

:
A

M
O

N
T

A
G

E
M

D
O

C
E

N
Á

R
IO

 U
R

B
A

N
O

FIG. 60 – Pintura mural da demolida torre dos sinos de Santa Cruz.



Breve, 751-768 e Filipe I, 1060-1108?). É tentador relacionar estes

tesouros com o erário régio que D. Afonso Henriques confiou à

guarda dos priores de Santa Cruz. Nesse caso, porém, teremos de

admitir que, por porta mourisca, se designava o que era, em 1139,

uma torre bem forte para guardar o erário. Ou admitir que, não

existindo ainda essa torre em 1139 (talvez nessa data existisse ape-

nas uma ruína), ela foi erguida pouco depois.

Um documento de 1162-1167 (LS., n.° 222) fala de uma almo-
covara ou almocavara de Santa Cruz. Não nos parece que este termo

se refira ao almocávar (cemitério) dos Judeus. Ora Viterbo (1965:

413) regista o termo almogavar com o sentido de soldado de grande

ânimo, a quem se podiam confiar empresas difíceis. É possível que

a almocovara ou almocavara daquele documento de Santa Cruz

fosse uma torre guardada por alguns homens de armas que, esco-

lhidos por sua valentia, mereciam particular confiança.

O termo almogavar, ainda segundo Viterbo, também significava

“almocreve”. Mas, num documento de 1176 (LDJT., n.° 171),

figura um Domenicus presbiter almocuvar como testemunha. O

presbítero Domingos não seria homem de armas nem recoveiro.

Teremos ainda um outro sentido para almogavar? Ou almocovara
(= almocavara) era de facto um cemitério e almogavar, não obstante

a semelhança, é palavra diferente? Devemos ter em atenção que, na

época, se podia usar o /c/ por /g/ e o /o/ por /u/ ou vice-versa. E o

Domenicus presbiter almocuvar seria presbítero encarregado de um

cemitério? O documento de 1176 referido é a venda de uma vinha

à Porta do Sol. Domenicus seria o encarregado do cemitério da igreja

de S. Pedro? E o Salvatus, sineiro que comparece, também como

testemunha, no mesmo documento, seria o sineiro daquela igreja?

Um Petrus Almogavar faz testamento aos crúzios, em 1166, de uma

tenda na freguesia de Santa Justa e de uma vinha em Vale Meão

(LDJT., n.° 72).

A almocovara ou almocavara de Santa Cruz era, de facto, um

cemitério, ainda que não fosse o dos Judeus? Segundo Frei Nicolau

de Santa Maria (II: 206), o prior D. João Teotónio mandou fazer

cemitério particular para os que morriam no hospital de Santa

Cruz. A almocovara referida no documento de 1162-1167 seria esse

cemitério?

Numa outra hipótese, a porta mourisca seria a de um antigo

ribat ou torre ou entrada de um recinto de época muçulmana uti-

lizado por um grupo que se dedicaria à jihad ou guerra santa. 

A existência de um tal grupo na Coimbra muçulmana é credível.

Finalmente, e com risco de multiplicarmos hipóteses inconfir-

máveis, podemos admitir que a porta mourisca era entrada de uma

antiga musalla, isto é, recinto descoberto, fora de muralhas, que ser-

via de lugar de oração aos maometanos. A ter existido tal recinto,

só poderia justificar-se pela presença, na Coimbra muçulmana ou

na de D. Sesnando, de numerosa população de fé maometana na

baixa do ribeiro dos Banhos ou na encosta de Montarroio. Numa

época em que, por este lado, não havia acesso ao interior da cidade

(pois não existia ainda a Porta Nova), um recinto de oração seria

justificável. Ou a porta mourisca seria torre com funções de mina-

rete, donde os fiéis seriam chamados à oração nas horas em que esta

se devia cumprir?

O documento de delimitação da paróquia de Santa Cruz men-

ciona um furnum junto da porta mourisca. Seria forno de cal? Em

tal sítio, serviria bem as necessidades do arrabalde e, particular-
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mente, as da igreja de Santa Cruz que desde 1131 se construía.

Aliás, nesse mesmo ano de 1139, Mendo Rúbeo fez doação ao mos-

teiro de uma sua vinha em Montarroio (LDJT., n.° 45) e, na doa-

ção, diz: Nec dubium quod jam vobis cum prius ad vos venerim quasi
Lª modios caleis… in opus ecclesie construenda tribuerim, “é verdade

que já anteriormente contribuí com quase 50 módios de cal que vos

dei para a construção da igreja…” Talvez Mendo Rúbeo fosse pro-

prietário do forno ou tivesse adquirido aí a cal que havia doado aos

crúzios.

Abaixo (isto é, a ocidente da porta mourisca), ficava, em 1139, 

a hereditas de Martim Alfarde. O termo hereditas não significava, no

séc. XII, o mesmo que significa hoje o termo “herdade” – e a here-
ditas de Martim Alfarde poderia não ser um prédio de grandes

dimensões. Poderia mesmo ser coisa pequena, que Martim Alfarde

teria recebido de herança, assim se justificando o termo hereditas.
Talvez este Martim Alfarde nem residisse em Coimbra, visto que o

encontramos como testemunha em actos de doação ou venda, ao

(ou pelo) mosteiro de Santa Cruz, entre 1142 e 1150, de prédios na

região de Viseu, concretamente em Travassós, Travanca e Fragosela

(LS., n.os 102, 105, 217).

Seja como for, a hereditas de Martim Alfarde marcaria o canto

noroeste da paróquia de Santa Cruz e, a partir daí, o limite, cor-

rendo agora de norte para sul, atravessava o ribeiro dos Banhos e

terminava na almuinha régia fundeira que, como vimos, ficava nas

traseiras da cerca do convento.

A via antiqua por onde corria o limite norte da paróquia de

Santa Cruz é chamada via de Monte Rubeo por uma testemunha

da inquirição de 1200 (AZEVEDO, 1932: 78; COSTA e MARQUES,

1989: 121). Talvez fosse uma via suburbana – via de arravalde
– só até ao pombal de Pedro Alpoim e, daí em diante, isto é, para

oriente, se continuasse como caminho rural que dava acesso 

às áreas da Fonte da Rainha (onde hoje se encontra o Insti-

tuto Maternal Bissaya Barreto) e de Vimaranes (Celas). Na Fonte

da Rainha viria o mosteiro de Santa Cruz a adquirir, entre 1169 

e 1175, alguns prédios rústicos (LDJT., n.os 162, 164-168 

e 170).

O limite oriental da paróquia de Santa Cruz é o mais difícil de

traçar. Diz a carta de demarcação que subia, per crepidinem Montis
Rubei, do pombal de Pedro Alpoim à vinha do mesmo cidadão que

agora (em 1139) era já propriedade do mosteiro. Talvez per crepi-
dinem se deva entender no sentido de “pelo alto da escarpa” ou sim-

plesmente “pela escarpa”.

Depois, o limite vinha até às imediações da Fonte dos Judeus e

daí, a direito, seguia na direcção da muralha, na qual terminava,

acima (isto é, a oriente) da Porta Nova (na versão do documento

que se encontra no Livro Santo). A Fonte dos Judeus poderia ficar

do lado de Montarroio, talvez um pouco acima da fonte que se acha

hoje no muro da Escola Secundária de Jaime Cortesão. É certo que

a Fonte dos Judeus tem sido identificada com a Fonte Nova que ficava

ao fundo da actual avenida de Sá da Bandeira, do lado sul. Mas

houve, em Coimbra, mais do que uma fonte dos Judeus, e um

documento de 1162 (LDJT., n.° 186, a confrontar com os n.os 184

e 185 do mesmo cartulário) deixa crer que a (ou uma) fonte dos

Judeus se localizava do lado de Montarroio.
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Depois da referência à Porta Nova, termina a demarcação

dizendo que tudo o mais, até (à casa de) Gonçalo Transverso, vicus
Judeorum separat, “a rua dos Judeus separa (ou limita)”.

Noutra cópia da escritura (DMP, DR., n.° 172) não se alude,

porém, à Porta Nova e diz-se, simplesmente, tendit ad murum civi-
tatis ibique terminatur super viccum Judeorum, “vai na direcção da

muralha da cidade, e aí termina acima da rua dos Judeus”. Talvez

fossem mesmo esses os dizeres do documento original e a referên-

cia à Porta Nova tenha sido uma alteração ou actualização do

copista que transcreveu o documento para o Livro Santo.

A paróquia de Santa Cruz incluiria, pois, a oriente, o que então

se chamava Ribela (ou parte da área que tinha esse nome). Ribela

designava, no séc. XVI, área extensa, que compreendia toda a actual

avenida de Sá da Bandeira. Mas não sabemos, ao certo, que exten-

são tinha a Ribela no séc. XII. A almuinha da Sé ficava na Ribela

(LS., n.° 123). Talvez os limites da área assim chamada fossem

então, pelo lado oriental, indefinidos. Seja como for, ficavam na

Ribela almuinhas e vinhas, algumas das quais foram compradas

pelo mosteiro de Santa Cruz entre 1159 e 1172 (LDJT., n.os 155,

156, 160 e 161). Os confrontos desses prédios deixam-nos supor

que uma rede de caminhos, quer no sentido do ocidente ao oriente,

quer na direcção de norte a sul, dividia os prédios rústicos da

Ribela, nos quais, pela abundância das águas, se criariam hortaliças

e frutas que abasteceriam a cidade. As encostas, por sua vez, seriam

mais apropriadas a vinhas – particularmente a de Montarroio, bem

exposta ao Sol (enquanto a que descia da muralha à Ribela era mais

sombria). Talvez ainda, nalguns pontos dessas encostas, se fizesse

exploração de pedra para cantarias, alvenarias e cal.

A paróquia de Santa Cruz, assim delimitada em 1139, sofreu

sucessivos alargamentos ao longo do séc. XII, como se deduz das

declarações de testemunhas ouvidas aquando da inquirição de

1200.

Paio, chantre da Sé, dixit iterum quod parrochia Sancte Juste sole-
bat esse per viam de Monte Rubeo sicut venit ad rego de balneis et inde
per ipsum regum sicut vadit recte extram villam, “disse ainda que 

a paróquia de Santa Justa costumava passar pela via de Montarroio

e vir ao rego dos Banhos, seguindo depois por esse rego que vai 

a direito para fora da cidade” (AZEVEDO, 1932: 78; COSTA e MAR-

QUES, 1989: 121).

Depois de referir a visita do cardeal Guido de Vico (ocorrida em

1143), continuou a mesma testemunha: Postea vero episcopo domino
Johanne electu ab episcopatu venit archiepiscopus dominus Johannes et
sine concilio canonicorum dedit illis fratribus parrochiam illam per
viam que venit antem portam fratrum de Templo, sicut venit ad por-
tam mouriscam et indem ad fundum de villa, “mas depois que o

bispo D. João (Anaia) foi eleito para o bispado (1148), veio o arce-

bispo D. João (Peculiar) e, sem conselho dos cónegos (da Sé), deu

aos frades (de Santa Cruz) a paróquia pela via que passa diante da

porta dos freires do Templo, vai à porta mourisca e (segue) daí até

ao fundo da cidade”.

Outra testemunha pelos cónegos de Santa Cruz, D. João César,

dixit de capella Sancti Johannis quod ejus parrochia fuit ortus domini
regis et audivit dicere quod cardinalis dominus Guido cepit partem
quandam de parrochia Sancte Juste et partem aliam de parrochia
Sancti Jacobi et dedit parrochiam capelle Sancti Johannis. Postea vero
archiepiscopus dominus Johannis et episcopus dominus Bernaldus de
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Colimbria cum bonis hominibus de Colimbria mandato dominis regis
alteram fecerunt divisionem per illos terminos quibus modo dividitur,
“disse, a propósito da capela de S. João, que a sua paróquia foi 

o horto do Rei, nosso Senhor, e que ouviu dizer que o cardeal 

D. Guido tomou uma certa parte da paróquia de Santa Justa e

outra parte da paróquia de S. Tiago e deu-as à paróquia da capela

de S. João. Mas, depois, o arcebispo D. João (Peculiar) e o bispo 

D. Bernardo de Coimbra, com homens bons de Coimbra, por

mandado do Rei, nosso Senhor, fizeram outra divisão por aqueles

termos pelos quais (a paróquia) se divide (das de Santa Justa e de 

S. Tiago)” (AZEVEDO, 1932: 92; COSTA e MARQUES, 1989: 134).

Conjugando os testemunhos, deduziremos que houve uma pri-

meira delimitação em 1139 e outra feita pelo cardeal Guido de Vico

(em 1143, ano em que o cardeal veio a Coimbra). Se, depois da

vinda de Guido de Vico, houve uma outra demarcação, feita por 

D. João Peculiar, arcebispo de Braga, e por D. Bernardo, bispo de

Coimbra, teremos de datá-la entre 1143 e 1146. Uma nova defini-

ção terá ocorrido no tempo de D. João Anaia, que governou a dio-

cese entre 1148 e 1154.

Aquando da redemarcação no tempo de D. João Anaia, a paró-

quia foi alargada até à via que passava diante da porta dos freires do

Templo e vinha até à porta mourisca. Mas Soeiro de Santa Justa

disse: Postea venit dominus Johannes archiepiscopus et vocavit Petrus
Homariz qui erat capellanus in Sancto Johanne et dixit illi ut pergeret
per parochiam Sancte Juste et tunc divisit eam per ruam fratrum de
Templo et per ruam de ante casam domini Felicis et exivit in magnam
ruam (AZEVEDO, 1932: 98; COSTA e MARQUES, 1989: 140),

“depois veio o arcebispo D. João (Peculiar) e chamou Pedro Oma-

res, que era capelão de S. João e disse-lhe que fosse pela paróquia de

Santa Justa e dividiu-a então pela rua dos freires do Templo e pela

rua (que passa) diante da casa de D. Feliz e saiu na rua grande (ou

larga, ou maior)”.

Uma outra testemunha, Martinho de nome, disse que ceperunt
illam per domum Gundisalvi da Boceta et per domum de Martino de
Coluche totam ruam ex utraque parte usque ad terminum parrochie
Sancte Juste (AZEVEDO, 1932: 83; COSTA e MARQUES, 1989: 125),

“tomaram (à paróquia de S. Tiago) toda a rua, de um lado e do

outro, pelas casas de Gonçalo da Boceta e de Martinho de Coruche

até ao limite da paróquia de Santa Justa”.

Martinho Roberto, pela Sé, declarou que os frades de Santa

Cruz haviam tomado 93 paroquianos a Santa Justa (AZEVEDO,

1932: 82; COSTA e MARQUES, 1989: 125). Várias testemunhas 

se referiram à perda de paroquianos pela igreja de S. Tiago, mas

todas disseram não saber quantos haviam sido integrados em Santa

Cruz (AZEVEDO, 1932: 78, 80 e 82; COSTA e MARQUES, 1989: 121,

123, 125).

A paróquia de Santa Cruz, no tempo do bispo D. João Anaia,

terá sido traçada pela rua dos Freires do Templo (rua que se dirigia

à porta mourisca), pela rua na qual vivia um D. Feliz e pela rua

“larga” ou “maior”.

A porta mourisca não seria a que identificámos no local da torre

dos sinos de Santa Cruz, mas uma outra que ficaria na rua Direita,

na área onde no séc. XIV viria a instalar-se a Judiaria Nova (LOU-

REIRO, 1964, I: 294-295). Sendo assim, a rua dos Freires do Tem-

plo poderia ser a rua Direita (ou da Figueira Velha). Mas se pela

runa corria inicialmente o limite das paróquias de Santa Justa e de
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S. Tiago, e se a demarcação roubou 93 paroquianos (93 fogos?) 

a Santa Justa, também podemos imaginar que a demarcação foi

feita por algum alinhamento mais ou menos coincidente com a rua

do Arco do Ivo.

Quanto à rua em que vivia o tal D. Feliz, seria arruamento 

de sentido norte-sul? Ou seria uma das ruas que hoje se chamam 

da Moeda e da Louça? E a rua “larga” ou “maior” seria a de Co-

ruche?

Talvez documentos inéditos (ou que não localizámos) venham a

permitir identificar os locais onde os Templários tinham casa e onde

vivia o D. Feliz.

Tem-se dito e repetido que a capela privativa do mosteiro das

Donas passou a servir de igreja paroquial de S. João (MARTINS,

2003: 208). Mas, se dermos crédito ao testemunho de Gonçalo

Garcia, ouvido pelos inquiridores de 1200, a sede da paróquia de 

S. João de Santa Cruz teria funcionado primeiro numa albergaria
da almuinha régia. Dixit quod in quadam albergaria que est in loco
qui dicitur ortus regis erexerunt altare et sub apellatione facta illud
consacraverunt cum sit in sua parrochia (AZEVEDO, 1932: 103;

COSTA e MARQUES, 1989: 141), “disse (Gonçalo Garcia) que numa

albergaria que fica no sítio que se chama horto do rei erigiram altar

e consagraram-no ao padroeiro que escolheram para que fosse (sede

da) sua paróquia”.

A albergaria da almuinha régia não era, certamente, uma pou-

sada para viajantes, mas antes um hospício que poderá ter prece-

dido o hospital de Santa Cruz, posteriormente instalado do lado de

Montarroio.

Uma outra testemunha, Soeiro de Santa Justa, dixit quod vidit
quando fecerunt fratres Sancte Crucis capellam Sancti Johannis (AZE-

VEDO, 1932: 98; COSTA e MARQUES, 1989: 140), “disse que viu

quando os frades de Santa Cruz fizeram a capela de S. João”. No

caso de a capela de S. João ter sido edificada por volta de 1139,

Soeiro havia de ser, em 1200, homem muito velho para poder dizer

que havia assistido à construção. Não será mais credível admitir que

a capela foi construída uns bons anos depois de 1139? Mas Paio

Guterres, declarando ter professado em Santa Cruz há 33 anos

(portanto, em 1167), disse que já havia encontrado a capela de 

S. João tal como existia à data da inquirição (AZEVEDO, 1932: 96;

COSTA e MARQUES, 1989: 138).

Conjugados os testemunhos, não podemos deixar de perguntar-

nos se a sede da paróquia de S. João de Santa Cruz não foi primeiro

instalada provisoriamente numa albergaria da almuinha régia e se a

edificação de capela ou igreja própria não terá ocorrido uns bons

anos depois, mas antes de 1167.

Ora, encostada à parede norte da igreja de Santa Cruz, fica 

uma capela que mestre Boutaca remodelou nos inícios do séc. XVI

(Fig. 59). Servia, então, simultaneamente, de capela do mosteiro

das Donas e de igreja paroquial. Mas Boutaca apenas remodelou

uma capela que era românica na sua origem. Seria esta, desde o séc.

XII, a igreja paroquial.

Como dissemos, a ideia, sustentada por A. Nogueira Gonçalves

(1938: 77; 1980: 162, 179, 181 e 191-192; 1988), foi apoiada por

Manuel Real (1974: 132 e 135-137). Parece-nos aceitável, embora

devamos estranhar tão reduzidas dimensões para uma igreja paro-

quial. Mas, no séc. XII, não serviria de capela do mosteiro das
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Donas, porque este não ficava então aí situado, mas, como vimos,

em casas paralelas ao ribeiro dos Banhos e fora da cerca conventual.

Podemos argumentar, é certo, que datam da década de 1170 os

documentos que nos permitem localizar nessa posição o mosteiro

das Donas – e que este poderá ter sido reinstalado, no último quar-

tel do séc. XII, no sítio que o edifício da Câmara Municipal hoje

ocupa. Mas contra-argumentaremos que, na década de 1170, a

norte da igreja e no espaço do actual edifício camarário ficava o

atrium de Santa Cruz – espaço, como vimos, cemiterial, nessa

mesma década alargado. Se é inequívoco que, nos inícios do séc.

XVI, aquando da reforma manuelina, o mosteiro de S. João das

Donas ficava no espaço da actual Câmara Municipal, a sua transfe-

rência para esse local talvez não tenha sido anterior ao séc. XIII.

Documentação inédita poderá vir a esclarecer quando é que esse

mosteiro veio ocupar o espaço do antigo atrium.

A localização da igreja paroquial de S. João, encostada, pelo

norte, ao nártex da igreja de Santa Cruz, interessa ao problema da

cronologia do nártex. Na parede norte deste e na parede ocidental

da capela de Santo António (referimo-nos à capela lateral da igreja

de Santa Cruz, do lado do Evangelho), A. Nogueira Gonçalves

observou, como atrás dissemos, duas janelas românicas (GONÇAL-

VES, 1942; 1980: 181; 1988). Tais janelas não se explicam senão

supondo que, ao erguer-se o nártex, não existia ainda (nem se pro-

jectava) a capela que havia de servir de sede da paróquia de S. João.

Mas também é certo que tal capela pode ter sido erguida pouco

depois de edificado o nártex, inutilizando-se, então, as janelas para

as quais A. Nogueira Gonçalves chamou a atenção. Mas se a capela

já existia em 1167 (de acordo com o testemunho de Soeiro Guter-

res), teremos de pensar que o nártex havia sido concluído alguns

anos antes.

A primeira aquisição do mosteiro de Santa Cruz em Montarroio

foi a de uma vinha que o presbítero Mendo Ruivo doou aos cóne-

gos, em Dezembro de 1139, na ocasião em que professou no con-

vento (LDJT., n.° 45). A vinha tinha lagar próprio, e uma casula,

casinha. O presbítero Mendo Ruivo declara, na sua carta de doação,

que já havia dado quase cinquenta módios de cal para a obra da

igreja. Também já nos perguntámos se essa cal não teria sido fabri-

cada no furnum a que alude o documento de demarcação da paró-

quia de Santa Cruz, datado desse mesmo ano de 1139. O calcário

para o fabrico de cal seria retirado da própria encosta de Montar-

roio – onde, aliás, como já veremos, os cónegos viriam a fazer (ou

tinham feito) uma pedreira.

Em Fevereiro de 1140, o judeu Zacarias cedeu aos cónegos

uma sua vinha em Montarroio, por troca com outra que Santa

Cruz tinha em Coselhas (LS., n.° 164). A vinha de Zacarias ficava

junto do pombal de Pedro d’Alpoim (que é também referência do

documento de demarcação da paróquia de Santa Cruz). Tinha, 

a oriente, via pública; a ocidente e a sul, arravalde; a norte, uma

vinha do presbítero Rodrigo. A expressão arravalde aplicava-se,

como dissemos, a bairro fora das muralhas (VENTURA, 2002: 37).

Devemos supor, pois, que em 1139-1140 havia já um bairro em

Montarroio.

Em 1150, Bermudo Aires fez testamento, ao mosteiro de Santa

Cruz, de seus bens em Cadima, bens que antes havia hipotecado 

ao hospital de Santa Cruz como garantia de satisfação de um
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empréstimo de 30 morabitinos que os cónegos lhe haviam con-

cedido (LS., n.° 68).

O hospital dos crúzios existia, pois, já em 1150. Foi fundado

por D. Teotónio, de quem o seu biógrafo lembra “o seu carinho e a

sua solicitude para com os doentes, a quem fazia cumular com

admiráveis atenções e cuidados, a quem soerguia com o favor da sua

visita e com a doçura do seu rosto, a quem acima de tudo prestava

um cuidado mais que vigilante e a quem servia como se fosse a

Cristo” (NASCIMENTO, 1998: 175). O hospital não serviria só para

acolher doentes, mas distribuiria rações a pobres, viúvas e órfãos

(MARTINS, 2003: 261-267 e 301-302).

Dois documentos de 1151 e 1154 registam vendas de casas de

Montarroio que terão servido para alargar as instalações do hos-

pital. Este ocuparia, pois, várias casas.

O documento de 1151 é a carta de venda de Elvira Garcia e seus

filhos, Paio e Maria, aos crúzios, de uma casa juxta vestrum hospi-
talem (LDJT., n.° 384). Ficava a casa entre o hospital, a oriente, e a

casa de uma certa Columba ou Comba, a ocidente. Tinha a norte a

casa de um Sendim e, a sul, magnis lapis Judeorum. Talvez devamos

traduzir esta expressão por Penedo Grande dos Judeus ou Lapa

Grande dos Judeus.

Em 1154, Martinho Galego e sua mulher, Maria Anes, vende-

ram uma sua domus cum sua quintana em Montarroio para que

ficasse afecta ao hospital (LDJT., n.° 385). Esta domus ficava juxta
uma outra casa que pertencia aos Templários.

Alargou-se o hospital com estas duas aquisições. E, em 1157, o

papa Adriano IV autorizou os crúzios a aplicarem ao hospital os

dízimos da sua paróquia: Liceat insuper vobis decimas frugum vestra-

rum que infra fines parrochie vestre continentur, hospitali vestro libere
et absque alicujus contradictione conferre, “seja-vos lícito aplicar livre-

mente e sem contestação ao vosso hospital os dízimos (que recebeis)

nos limites da vossa paróquia” (LS.: 96)

A igreja do mosteiro, com o nártex, teria sua fachada para um

espaço algo desafogado.

Do outro lado desse espaço, ante portam occidentalem ecclesie,
“diante da porta ocidental da igreja”, havia, na década de 1160

(mas, possivelmente, desde anos bastante anteriores), uma aljazaria
ou carniçaria e algumas casas.

A aljazaria devia ficar entre as actuais ruas da Louça e da Moeda

que, nesse tempo, se prolongariam para oriente (isto é, se apro-

ximavam da igreja). Pertencia a Pedro Viegas e sua mulher, Maior

Afonso. Estes venderam-na ao mosteiro em Julho de 1166 (LDJT.,

n.° 119), por 200 morabitinos. A quantia era muito elevada. É

certo que, no preço da venda, se incluía, para além da aljazaria,

também uma vinha que Pedro Viegas e Maior Afonses tinham em

Assamassa (Eiras). Mas talvez a maior parte da quantia paga pelo

mosteiro tenha correspondido à aljazaria, cujo valor não derivaria

só da dimensão do prédio, mas também (ou sobretudo) da rendibi-

lidade do negócio.

Provavelmente, os cónegos mantiveram o negócio de carnes no

mesmo prédio, mas agora sob sua administração directa. Ao negó-

cio de carnes acrescentavam-se os de pescado e de sal (ALARCÃO,

2004b: 103) – ainda que não saibamos onde, concretamente,

seriam vendidos estes produtos vindos da foz do Mondego. Nos

fins do séc. XII, a aljazaria de Santa Cruz era importante, pois, por
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mandado do rei D. Sancho, entre 1192 e 1199, foram-lhe conce-

didos seis talhantes (LS., n.° 4). Com tanta gente a trabalhar na car-

niçaria, esta não havia de destinar-se só ao abastecimento dos cóne-

gos, mas devia servir a população da freguesia e, provavelmente, 

a das freguesias confinantes de Santa Justa e de S. Tiago.

A norte da aljazaria ficava um prédio de Domingos Feirol, que

este vendeu ao mosteiro em Agosto de 1166 (LDJT., n.° 118).

Entre as ruas da Moeda e Direita, o mesmo Domingos Feirol

tinha outra(s) casa(s) que confinava(m) com prédios que haviam

sido de Fromarigo Guterres. Parece-nos que este se deve identificar

com o que foi alcaide em 1131 e mordomo da cidade em 1139

(VENTURA e FARIA, 1990: 52). Os seus herdeiros venderam as suas

casas a Santa Cruz em 1173 e 1174 (LDJT, n.os 137, 138 e 139).

Em 1166, D. Afonso Henriques confirmou ao mosteiro de Santa

Cruz todas as mercês que anteriormente lhe havia feito (DMP, DR.,

n.° 291). Nesse documento diz-se: Portam etiam muro civitatis supra
monasterium vobis facere permisi et unam turrem et ut propriam dedi
qua facilius a paganis defensetur et ante ipsam loca ad cellaria vestra vel
ad ea que essent usibus monasterii profutura construenda, “permiti que

fizésseis uma porta na muralha da cidade acima do mosteiro, bem

como uma torre, e dei-a para vosso uso próprio e para que mais facil-

mente vos defendêsseis dos pagãos e para que construísseis nesse

lugar os vossos celeiros e o que fosse útil ao mosteiro”.

A porta que o rei autorizou fosse aberta na muralha é, provavel-

mente, a que foi há pouco tempo descoberta no n.° 126 da rua do

Corpo de Deus. O documento citado de 1166 parece dever levar-

-nos à conclusão de que, nessa data, a porta estava já aberta.

A cópia do documento de demarcação da paróquia de Santa

Cruz inserta no Livro Santo alude à Porta Nova (LS., 107). Mas a

versão do mesmo documento publicada em DMP, DR., n.° 172

não contém referência à porta. É possível que, ao fazer-se a demar-

cação, em 1139, a porta ainda não existisse. Mas quando o docu-

mento original foi copiado para o Livro Santo, a porta estaria aberta

e o copista “actualizou” o documento, como aliás, fez a outros que

transcreveu no mesmo cartulário.

Infelizmente, não sabemos em que exacta data o diploma de

delimitação da paróquia foi transcrito para o Livro Santo. Vindo

depois de uma bula papal de 1163, é provável que a transcrição não

tenha sido feita antes desse ano.

Que turris seria a que D. Afonso Henriques declara, em 1166,

ter autorizado? Seria a torre dos sinos do mosteiro? A. Nogueira

Gonçalves (1980: 220) escreveu que a primitiva torre dos sinos

dos crúzios foi instalada numa torre da muralha, no sítio que no

séc. XVI viria a ser ocupado pelo Colégio de Santo Agostinho

(também conhecido pelos nomes de Colégio da Sapiência e Co-

légio Novo), e que essa torre foi depois convertida em capela de

S. Nicolau e de Santa Maria Madalena. Se tomarmos à letra o

documento régio, D. Afonso Henriques terá, porém, autorizado

os crúzios a fazerem uma torre e não a utilizarem (para torre dos

sinos do mosteiro) um torreão da muralha. Uma crónica dos 

priores de Santa Cruz (CORREIA, 1946: 310) diz que Frei Brás 

de Braga (1527-1544) “fez, à torre dos sinos velha, que estava 

ao colégio, a rua que vai para a Sé e deu terra para ela”. O colégio

é o de Santo Agostinho. Mas a rua a que a crónica se refere tal-

vez não seja a actual do Colégio Novo, mas outra que o dito 

178

JO
R

G
E

D
E

A
L

A
R

C
Ã

O
•

C
O

IM
B

R
A

:
A

M
O

N
T

A
G

E
M

D
O

C
E

N
Á

R
IO

 U
R

B
A

N
O



colégio, posteriormente, terá inutilizado por ter sido erguido

sobre ela.

A primeira referência inequívoca à torre dos sinos de Santa Cruz

data de 1174. Em Dezembro desse ano, Maria Pais doou aos crú-

zios casas que tinha infra muros civitatis juxta turrem signorum
Sancte Crucis (LDJT., n.° 152). As casas tinham, a oriente, a de

Pedro Eanes; e a ocidente, norte e sul, vias públicas. Mas três anos

antes, em Dezembro de 1171, o prior D. João Teotónio havia com-

prado ao judeu Abzecri e a sua mulher e filhas, parte de uma casa

circa turrim et domum nostrum de Porta Nova (LDJT., n.° 153). 

A compra foi feita para que os cónegos fizessem fundamentum pro
fortitudine et sustentamine ipsius turris, “alicerce para força e susten-

tação da mesma torre”. O documento citado não é, porém, em

rigor, uma carta de venda. Introduzido pela expressão Noverint
omnes qui has litteras legerint vel audierint, “saibam todos quantos

esta carta lerem ou ouvirem ler”, é antes uma declaração do prior

D. João Teotónio, que torna pública a sua aquisição do terreno de

Abzecri. A data do documento (Dezembro de 1171) poderá ser a da

redacção da declaração e não a da venda. Assim, a compra da casa

do judeu Abzecri (provavelmente situada fora da muralha) terá sido

feita antes de 1171. No sítio onde ficava essa casa, terá sido cons-

truída (antes de 1171), a torre dos sinos. Voltando ao documento

régio de 1166, podemos admitir que, em 1166, a torre já estava 

edificada.

Em 1167, D. João Teotónio comprou casas junto da Porta

Nova, no interior da muralha. Adquiriu uma a Martinho e a sua

mulher, Maria, moçárabes (LDJT., n.° 130). Tinha a muralha a 

ocidente. Comprou outra a Elvira Peres e seus filhos, intra murum

circa Portam Novam (LDJT., n.° 128). Outra ainda, a João Salva-

dores, intus in civitate Colimbrie juxta murum circa Portam Novam
(LDJT., n.° 131). E uma quarta a Soeiro Soares, também intus civi-
tatem Colimbrie circa Portam Novam (LDJT., n.° 132).

A aquisição destas casas, feita em 1167, prova que a Porta Nova

já estava aberta nessa data. Pela porta, teriam os crúzios fácil acesso

a essas casas.

Em 1190, perante a ameaça dos Muçulmanos qui nostrum eo
tempore regnum intrabant, “que nesse tempo entravam no nosso

reino”, D. Sancho mandou a Pedro Soares, “decano de Coimbra”, 

a Pedro Guterres, freire dos Templários, a D. Estêvão Martins, a D.

Rodrigo Ooriguiz (Honorigues ou Ourigues) e a João Hermirim,

mordomo, que avaliassem certas casas circa turres monasterii Sancte
Crucis, e que o prior D. Pedro Alfarde e os crúzios dessem por elas

o preço que aqueles avaliadores definissem. Pretendia o rei que,

perante a ameaça muçulmana, os crúzios fecerent ecclesiam et domos
ibi ad tuitionem patris sui domni Alfonsi et matris sue et ad tuitionem
fratrum et rerum suarum, “fizessem aí igreja e casas para guardarem

(os restos mortais de) seu pai, D. Afonso e sua mãe e se resguar-

darem os frades, com os seus bens” (LDJT., n.° 337; AZEVEDO,

1935: 33-36).

As casas haviam de ficar intramuros, onde haveria maior segu-

rança contra o ataque muçulmano receado mas, felizmente, não

concretizado (HUICI MIRANDA, 1954). Mas que seriam as “torres

do mosteiro de Santa Cruz”? Uma delas seria a torre sineira. Mas

que torre(s) seria(m) a(s) outra(s)?

O mandado de D. Sancho para que os frades fizessem igreja

parece ter sido cumprido, pois uma bula de Inocêncio III, datada
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de 1198 (COSTA e MARQUES, 1989, doc. n.° 31) fala de uma capela

construída pelos crúzios intramuros.

Na inquirição de 1200, várias testemunhas se referiram à com-

pra, pelos crúzios, das casas da Porta Nova (AZEVEDO, 1932: 78,

80, 90 e 91; COSTA e MARQUES, 1989: 121, 123; 132 e 133). Uma

das testemunhas disse quod domos de Porta Nova comparaverunt pro
D. (quingentis) morabitinis et hoc fecerunt ex mandato regio, “que

compraram casas da Porta Nova por quinhentos morabitinos e fize-

ram-no por ordem do rei”. Na realidade, a avaliação foi feita por

254 morabitinos (LDJT., n.° 337). As casas, individualmente,

foram avaliadas entre 13 e 25 morabitinos. Pela sua, D. Justa, ama

do rei D. Sancho, pediu apenas um morabitino – talvez preço sim-

bólico feito por D. Justa em razão das suas particulares relações com

o rei e visto o destino das casas (pois não podemos pensar que a ama

do rei vivesse em pardieiro cujo valor de mercado fosse de apenas

um morabitino). Ou seria D. Justa proprietária mas não moradora

nessa casa?

A bula de Inocêncio III de 26 de Novembro de 1198 (COSTA

e MARQUES, 1989, doc. n.° 31) alude a quarenta casas ou mais que

os cónegos de Santa Cruz teriam adquirido intramuros (infra
muros), prejudicando a Sé, que delas recebia, anteriormente, seus

dízimos. O documento que avalia as casas que D. Sancho mandou

comprar inventaria pelo menos 15 prédios (quando se diz pro
domibus seriam pelo menos duas casas, mas poderiam ser mais).

Vimos, atrás, que D. João Teotónio já em 1167 (na sequência da

abertura da Porta Nova?) havia adquirido quatro prédios intramu-

ros. Se eram quarenta ou mais em 1198, o mosteiro teria adquirido

entretanto ainda outros prédios.

Do Arnado a Santa Cruz

A primeira referência que encontramos ao Arnado data de 1083

(LP., n.° 312 = PMH, DC., n.° 622).

O nome de Arnado deriva de arena, “areia” e convinha a uma

área arenosa, junto ao rio – área na qual, todavia, se achavam hor-

tas e vinhas.

Pelo menos um outro “arnado” existia na encosta do castelo,

fora de muros. Com efeito, um assento do Livro das Kalendas, infe-

lizmente sem data, refere uma vinea cum suis olivis… ultra Portam
Solis supra arenatum (LK., I: 134). Neste caso, as areias, que pode-

riam extrair-se para construção, teriam outra origem geológica.

O documento de 1083 é uma carta de venda, de Maria Aires à Sé,

de uma horta com seu poço, a qual vinha, a ocidente, até ao rio, e con-

frontava, a oriente, com vinha de Soleima Aflah; a sul, com vinhas de

dois outros proprietários (um deles, Paio Aires, possivelmente irmão

da vendedora); e, a norte, com a via adarvis, “via do adarve”.

Em 1091, aquele Paio Aires vendeu à Sé o seu terreno que ia, a

ocidente, até ao rio, e tinha: a norte, uma almuinha da Sé (o mesmo

prédio que o bispo havia comprado a Maria Aires em 1083?); a sul,

area de alvazil (PMH, DC., n.° 758 = LP., n.° 343).

Se estamos certos em supor que Maria Aires e Paio Aires eram

irmãos, teriam herdado de seu pai, um Airo, que teria sido o pro-

prietário dessa horta e dessa vinha em data talvez não muito poste-

rior a 1064, isto é, à reconquista definitiva da cidade.

A horta de Maria Aires confrontava com a “via do adarve”. 

A palavra “adarve”, que veio a designar o que também chamamos

caminho de ronda, isto é, o caminho estreito no alto das muralhas,
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usava-se, nos séculos XI e XII, com o sentido de muralha (TUDELA

Y VELASCO et alii, 1991: 83). “Adarve” designava também beco ou

rua muito estreita, assim como acesso a uma casa que, no interior

de um quarteirão, não tinha saída directa para uma via pública.

Não conhecemos, porém, na documentação coimbrã, caso em que

“adarve” tenha este último sentido. Parece que o termo usado, em

tal caso, era “azinhaga”. Por outro lado, não faz sentido a eventual

tradução de via adarvis por “via do beco” ou “via da ruela”, pois, se

assim fosse, uma via ou rua principal seria designada pela referên-

cia a uma ruela ou mesmo caminho particular. Só o contrário,

adarvis viae publicae ou via principalis ou plateae, “beco da via

pública, ou principal, ou da plateia”, faria sentido. Devemos per-

guntar-nos, pois, se não haveria, no Arnado, alguma fortificação

donde derivasse o nome via adarvis.
Quanto à area de alvazil do documento de 1091, não sabemos,

infelizmente, se esta palavra se pronunciava “área” ou “arēa” (com

/e/ tónico) ou “arẽa” – e, consequentemente, qual seria o seu étimo.

Se acaso se pronunciasse “área”, derivaria do latim areƒa, que tinha

o sentido de “eira” ou “terreiro”.

Por outro lado, Viterbo (1965: 279) diz: “Também se chama-

ram airais, a’reas ou ajrálos, os areais e salinas, ou lugares onde livre-

mente se pescava, pagando uma certa renda ou pensão. Também se

chamavam a’reas os lugares desocupados e livres onde os mercadores

podiam fazer os seus armazéns para guarda e segurança das suas

fazendas”.

Sem pretendermos levar mais longe a análise dos contextos em

que a palavra area se encontra nos documentos medievais, recorda-

remos aquele passo da Vida de S. Teotónio referente ao sonho de um

monge de Claraval que viu o prior de Santa Cruz in area speciosis-
sima in medio mare. Aires do Nascimento (1998: 196-197) tradu-

ziu por “numa eira muito bela, no meio do mar”. Parece-nos abu-

sivo propor “ilha” em vez de “eira” – ainda que, no meio do mar, só

possam ficar ilhas. Mas o que o monge viu, em sonho, não terá sido

um areal?

Devemos também considerar a hipótese de area, no documento

de 1091, significar terreno demarcado.

Ficamos na dúvida, pois, sobre o que seria a area do alvazil, e se

este era um alvazil concreto (D. Sesnando ou D. Mendo Balde-

mires?) ou se area do alvazil era propriedade concelhia. Mas não

deixaremos de perguntar-nos se, junto do rio, não haveria uma área

de carga e descarga, com seus armazéns, e uma fortificação que

defendesse ou vigiasse um porto fluvial. Assim se justificaria o

nome de via adarvis da carta de venda de Maria Aires, de 1083.

Em 1092, Anaia Eanes tinha, no Arnado, uma vinha que legou

aos filhos com a seguinte condição: sed per unumquemque annum
impleant illam cupam de decem quinales qui veniunt de Balestarios de
vino de illea vinea de illo Arnato et donent ad pauperes pro mea ani-
mam, “mas todos os anos encham a cuba de dez quinais de vinho

da vinha do Arnado, que vem de Besteiros, e dêem-no aos pobres

por minha alma” (PMH, DC., n.° 777 = LP., n.° 550). Se este

Arnado era o de Coimbra (o que, porém, se nos não afigura indis-

cutível), o que seria Besteiros? Um porto fluvial de Coimbra assim

chamado por ser defendido por homens de armas?

Se havia, no Mondego, um “porto de Besteiros” (a par com

outros portos que teriam outros nomes), a designação justificar-se-

ia pela existência de uma fortificação.
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Uma fortificação para defender o porto não nos parece impro-

vável, dado o receio que na época haveria de ataques de pirataria

muçulmana. Em 1116, os piratas mouros atacaram o castelo de

Santa Eulália (sobre o Mondego, ligeiramente a jusante de Monte-

mor) e Didacus Gallina, que era provavelmente o seu tenente, foi

feito cativo (PMH, Scriptores: Chronica Gothorum).

Além do suposto porto do Arnado, haveria, no séc. XIII, pelo

menos dois outros portos fluviais em Coimbra. Numa cantiga de

escárnio e mal-dizer de João Soares Coelho, na qual se troça de

Estêvão Anes, chanceler de D. Afonso III, referem-se, en runa atá
eno Arnado, tôdolos três portos que i son (CEM, n.° 231). Dificil-

mente podemos admitir três portos no curto trecho entre a runa 

e o Arnado. Mas talvez João Soares Coelho tenha tomado alguma

liberdade poética e situado entre a runa e o Arnado três portos que

ficariam entre o Arnado e a ponte. Em alternativa, podemos pensar

que havia vários “arnados” e que o Arnado da cantiga não ficava 

no lugar que ainda hoje tem esse nome, mas a montante, junto 

da ponte.

Do nosso suposto porto fortificado do Arnado, uma via dirigia-

-se à cidade pelo percurso que a actual rua Direita mais ou menos

conservará. Passava essa via pela igreja de Santa Justa.

Esta igreja já existia em 1098, pois um documento desse ano

(PMH, DC., n.° 891 = LP., n.° 427) menciona a via que vadit de
Sancta Justa. Trata-se da carta de venda, pela Sé a Abdela iben

Zoleiman, de uma vinha. Este comprador seria filho daquele

Soleima Aflah mencionado, como proprietário de uma vinha, no

documento atrás citado da venda de Maria Aires (LP., n.° 312). Por

outro lado, casado com uma Maria Eanes (como diz o documento),

Abdela iben Zoleiman seria, talvez, cunhado daquele Anaia Eanes

cujo vinho era embarcado em Balestarios. Mas esta genealogia 

é tudo menos segura, dado tratar-se de nomes bastante comuns.

A vinha vendida pela Sé a Abdela iben Zoleiman havia sido de

Paio Cartemires, judex em Coimbra entre 1086 e 1088 (LP., n.os

21 e 170). A vinha confrontava, a oriente, com a via que vadit de
Sancta Justa; a ocidente, com terreno inculto; a norte, com via

pública; e a sul, com vinha de um monge Sendamiro. Os confron-

tos só nos interessam aqui por definirem um cruzamento de vias. Se

a vinha de Abdela iben Zoleiman tinha, a oriente, a “via que vai de

Santa Justa” e, a norte, uma via pública, estes dois caminhos haviam

de ser sensivelmente perpendiculares um ao outro. Infelizmente,

porque não se diz que destino tomava a “via que vai de Santa Justa”,

não podemos identificar esses arruamentos. Mas o documento,

conjugado com os anteriores, sugere a existência de vários caminhos

na área entre Santa Justa e o rio. Seriam apenas caminhos entre

propriedades rústicas plantadas de vinhas e hortas?

Em 1102 ou 1103, a igreja de Santa Justa foi doada pelo bispo

de Coimbra, D. Maurício, a D. Hugo, abade do mosteiro francês

de Cluny (DMP, DP., III, n.° 523 = LP., n.° 22). É mais do que

provável que monges franceses tenham vindo então para Santa

Justa, engrossando o número de imigrantes daquele reino que se

estabeleceram em Coimbra no tempo dos condes D. Henrique e 

D. Teresa.

A igreja de Santa Justa veio a ser reconstruída antes de 1155,

pois o epitáfio do prior D. Rodrigo, falecido em 15 de Agosto desse

ano e enterrado nesse templo, dá-o como construtor da igreja, do
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claustro e de domos cunctas per circuitum bene junctas, “celas em

volta (do claustro) muito unidas” (BARROCA, 1995: 122-123; BAR-

ROCA, 2000, n.° 101). Mas procede também de Santa Justa uma

outra inscrição funerária, de Gonçalo Folgado, falecido em 10 de

Novembro de 1115 (BARROCA, 2000, n.° 54).

O bispo D. Maurício, em 1102, cedeu vitaliciamente, a Seguin

(um francês), metade de uma curtis e una terra pro almunia que ficava

sub monasterio Sancte Juste (DMP, DP., III, n.° 64 = LP., n.° 548).

Em 1126, Mendo Vaidade vendeu a Mendo Sendins 1:2 de uma

domus com 1:4 de uma quintã e 1:4 de uma tristega in aravalde
Sancte Juste, tendo a oriente Cipriano Almuneiro Ballasteiro; a oci-

dente, domus de Paio Mendes; a norte, Mendo Froilás (ou Forjaz) 

e a sul, domus de Torquide (MADAHIL, 1934, doc. 47). Este Paio

Mendes é provavelmente o mesmo a quem João Eanes, prior da Sé,

aforou uma casa, em 1140, junto da almuinha que os cónegos

tinham no Arnado: que est in suburbio Colimbrie justa nostra almu-
niam in illo arnato de flumine Mondeci (LP., n.° 311). Os nomes

almuneiro (almuinheiro) e ballasteiro (besteiro) seriam alcunhas?

Ou, pelo menos um deles, designativo de profissão?

Dado o sentido de “almuinha” (que, como vimos a propósito da

almuinha do Rei cedida a Santa Cruz, podia significar terreno com

vários moradores), podemos perguntar-nos se, ao adquirir “uma terra

para almuinha”, Seguin não tinha em mente fazer o que hoje chama-

ríamos “loteamento”, isto é, uma divisão do terreno em lotes para

edificação. O que não sabemos é se os lotes terão sido vendidos ou

aforados por Seguin com obrigação, para quem aforava, de construir

casa, ou se a iniciativa da edificação terá sido do próprio Seguin.

Pedro Domingues, genro de Seguin por ter casado com uma

filha deste, Maria, viria a vender ao prior da Sé, D. João (Anaia), 

e aos cónegos, em 1141, nostra porcione quam habuimus in illa
almunia de Seguin in suburbio Colimbrie juxta balneum, “ a nossa

porção (ou quota) que temos na almuinha de Seguin, no subúrbio

de Coimbra, junto dos banhos” (LP., n.° 344). O vendedor chama

à sua porção, porcio divisa. Devemos entender divisa no sentido de

que não se tratava de um título de copropriedade? Ou, ao contrá-

rio, no sentido de quota num prédio que era propriedade de vários?

O documento refere que a “porção” vendida ficava contigua illis
domibus que contra aquilonem sunt, “contígua às casas que estão do

lado norte”. Havia, pois, várias casas na vizinhança.

A interpretação que damos ao documento de cedência, a Seguin,

de uma curtis e una terra pro almunia pode suscitar dúvidas. Mas esta

hipotética cedência de terreno para loteamento tem paralelo naquela

outra que D. Sesnando fez, ao bispo D. Paterno, da sua curtis, na qual

o bispo ergueu multa aedificia que, depois da sua morte, reverteriam

para a coroa (PMH, DC., n.° 700 = LP., n.° 21).

Os ocupantes deste “loteamento” do Arnado poderão ter sido

maioritariamente artesãos. Os indícios, porém, são raros. Em

1140, o prior da Sé aforou aos irmãos Paio e Miguel uma casa justa
nostra almuniam in illo Arnato de flumen Mondeci (LP., n.° 311),

“junto da nossa almuinha no arnado do rio Mondego”. A casa

havia sido construída por outro, que se não nomeia, e os nossos

foreiros comprometiam-se a repará-la (ou a aumentá-la?). O facto

de o foro que Paio e Miguel Mendes pagariam ser de “dois pares

de sapatos de (pele de) boi, óptimos” deixa crer que os irmãos eram

sapateiros.
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Havia outros da mesma profissão na mesma área, como o Johan-
nes, alcacez, que testemunha o doc. n.° 344 do Livro Preto, em

1141. O “alcace” era o que curtia e preparava toda a espécie de peles

e couros e a sua oficina chamava-se “alcaçaria”.

Nos documentos n.os 247 e 314 do Livro Preto (venda, em 1145

e 1150, da parte que os herdeiros de Seguin tinham nos banhos do

Arnado) figuram um Salvador, alfaiate, um Daniel que tinha a

mesma profissão e um Julião ourives. Frequentemente, as testemu-

nhas de contratos de compra e venda ou doação são vizinhos do

vendedor ou doador (ou moram nas imediações do prédio vendido

ou doado). Neste caso, porém, é duvidoso se aquelas testemunhas

viviam no Arnado ou na área urbana intramuros onde os vende-

dores da sua quota nos banhos teriam suas residências. Um dos

vendedores, Reginaldo, era genro de Seguin e morava perto da Sé

(LP., n.° 555).

Estes (e outros) documentos permitem-nos identificar, no

Arnado, um pólo de desenvolvimento urbano a partir dos finais 

do séc. XI e dos inícios do XII.

O “loteamento” realizado por Seguin é duplamente curioso por-

que, no âmbito dele, terão sido erguidos uns banhos como equipa-

mento colectivo que tornaria mais atraente a área.

Documentos de 1145 e 1150 (LP., n.os 247 e 314) referem-se 

a um balneum junto da almuinha da Sé. Cremos que esta é a do

Arnado.

O documento n.° 314 do Livro Preto dá, como confrontos do

balneum, a norte e ocidente, vias públicas; a oriente, Paio Pais e

outro Paio (o Paio Mendes a que acabámos de referir-nos?); a sul,

terreno de Mendo Corvo (ou Curvo?). Não é fácil equacionar estas

vias com as citadas nos documentos anteriores mas, uma vez mais,

temos duas vias que seriam sensivelmente perpendiculares uma à

outra. Se, das vias, não podemos deduzir grande número de casas

na área (pois as vias, repetimos, podiam ser caminhos entre hortas

e vinhas), a existência do balneum sugere razoável número de mora-

dores no Arnado – pois não se teria construído um balneum em área

que não fosse consideravelmente habitada. O número de utiliza-

dores deste balneum poderá ter aumentado depois do encerramento

do balneum Regis que D. Afonso Henriques doou a D. Telo.

Os vendedores deste balneum do Arnado são filhos daquele

Seguin a quem o bispo D. Maurício cedeu, como acabámos de ver,

metade de uma curtis e una terra pro almunia junto de Santa Justa.

Seguin, que figura como testemunha em vários documentos da Sé

entre 1104 e 1120, tinha casa junto da catedral e era já falecido em

Dezembro de 1123, tendo deixado sete ou oito filhos e filhas (LP.,
n.os 242, 247 e 314). Temos de atribuir a construção do balneum a

data entre 1102 e 1123.

Não sabemos se os herdeiros de Seguin (incluindo o Paio Filiol

de L.P., n.° 247, que era casado com Maria Peres, viúva de Seguin)

venderam à Sé todas as quotas que tinham nos banhos. Poderão,

pelo menos alguns deles, ter reservado para si uma parte da herança.

Ou terá a Sé adquirido todo o balneum?

O balneum do Arnado é referido como balneum cum suis casis ac
suo andamio (et) suo puteo cum suo andamio e também como bal-
neum cum suis domibus et cum suo pozo suis undique adornatum 
terminis.

Os termos casa e domus significarão aqui o mesmo que compar-

timentos, cubículos ou cabines? Devemos imaginar o balneum do
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Arnado com compartimentos individuais, talvez deitando para uma

varanda ou passadiço comum, de madeira, que seria o andamio (ou

andaime)? A palavra andamio também se aplicou, relacionada com

muralhas, para designar o que depois se chamou caminho de ronda

(TUDELA Y VELASCO et alii, 1991: 86-87). Mas esta expressão

poderá ainda significar alguma estrutura elevada, eventualmente de

madeira, que canalizasse a água. O andamio do próprio poço pode-

ria ser, em volta deste, um estrado de madeira que permitisse maior

segurança a quem estivesse encarregado de içar os baldes de água.

Ou o andamio designaria, no todo, um sistema que integraria enge-

nho elevatório montado no poço e canalização que levasse a água

aos cubículos?

A expressão suis undique adornatum terminis, se traduzido por

“seus termos a toda a volta para adorno”, não faz sentido. Mas

ornare também significava “prover do necessário” e cum omni
ornatu surge em documentos da época com o sentido de “com tudo

o que lhe pertence”, ou “com tudo o que é necessário”. Um do-

cumento da Sé, de 1110 (LP., n.° 448 = DMP, DP., III, n.° 356),

corresponde à cedência de um terreno a Gonçalo, ferreiro, ut edi-
fices et adornes illum. Assim, a expressão balneum cum suis domibus
et cum suo pozo suis undique adornatum terminis deverá traduzir-se

no sentido de banho com seus cubículos e seu poço e, a toda a

volta, o espaço necessário? Ou no sentido de banho com todo o

equipamento necessário ao desempenho da sua função?

Talvez a estes banhos do Arnado se refira um documento de

1388, que fala de “huuns pardeeiros que elle [Rei] ha en cojmbra

que em outro tempo foram banhos que stam a par do moesteyro de

Sam domjngos” (Chancelarias Portuguesas, D. João I, doc. n.° 1305).

É de notar que o balneum Regis doado a Santa Cruz tinha 

aqueduto, enquanto o balneum do Arnado era abastecido por 

um poço: na área do Arnado não havia ponto alto donde pudesse

vir aqueduto.

No Arnado foi construído, antes de 1226 e talvez mesmo antes

de 1223, o mosteiro de S. Domingos. Ficaria entre as actuais ruas

do Carmo e da Nogueira ou de João Cabreira (COELHO e MATOS,

1986; GOMES, 2006).

A reconstituição da área entre o mosteiro de Santa Justa e o de

Santa Cruz, e entre as actuais ruas Direita e do Corvo, suscita-nos

muitas dúvidas. Documentos dos séculos XII e XIII que ainda 

se achem inéditos poderão vir a esclarecer o que, por enquanto, é

obscuro. Servindo-nos dos documentos publicados, tentaremos

reconstituir os arruamentos da área.

A torrente dos Banhos continuava-se até ao rio por aquilo que se

chamava a runa. O percurso da runa pode seguir-se por uma planta

do séc. XIX existente no Museu Nacional de Machado de Castro

(ROSSA, 2001: 324).

Talvez, no séc. XII, corresse um caminho público ao longo da

runa. Não conhecemos documento que confirme a nossa hipótese

e não há indícios de tal caminho no actual tecido urbano. Mas a

runa era um conveniente rego, fosse para despejos, fosse, no caso de

mais limpa utilização, para lavar roupa ou retirar água para hortas

ou animais. Se nos situarmos nos tempos da cidade medieval, onde

despejos ou aprovisionamento de água eram um problema, não nos

parece insensata a hipótese de um caminho público ao longo da
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runa. Considerando o nível freático, o abastecimento de água pode-

ria fazer-se através de poços, que, aliás, estão documentalmente

atestados para o Arnado, como acabámos de ver. A ser assim, a runa

cumpriria essa outra função de arrastar os despejos.

No séc. XVI, Frei Brás de Braga “cobriu a água da runa, que

dantes ia descoberta” (in DIAS, 1982: 40). Talvez nessa época ser-

visse mesmo de esgoto e o prior de Santa Cruz a tenha mandado

cobrir por razões de salubridade. Entre o séc. XII e o séc. XVI, 

a subida do nível médio das águas do Mondego teria feito com que

a corrente da runa se tornasse mais lenta ou mesmo provocado

refluxos e estagnações, com consequente insalubridade.

Pela runa passava, no séc. XII, o limite entre as paróquias de

Santa Justa e de Santa Cruz. Com efeito, uma testemunha da inqui-

rição de 1200 disse que o limite da paróquia de Santa Justa solebat
esse per viam de Monte Rubeo sicut venit ad rego de balneis et inde per
ipsum regum sicut vadit recte extra villam, “costumava ser pela via de

Montarroio, vindo ao rego dos Banhos e daí (seguia) por esse

mesmo rego que vai a direito para fora da cidade” (AZEVEDO, 1932:

78; COSTA e MARQUES, 1989: 121). Dificilmente se traçaria um

limite pela runa se não houvesse um arruamento ou, pelo menos,

espaço de servidão pública ao longo dela. Talvez essa rua ou servi-

dão só tenha desaparecido depois que Frei Brás de Braga cobriu esse

“rego”. Mas em que extensão mandou o prior cobrir a runa?

Ficariam inicialmente na freguesia de Santa Justa duas ruas que

só se acham documentalmente atestadas no séc. XIII mas que, pos-

sivelmente, já existiam no séc. XII: o vico ou rua de Ficulnea Vetera
(rua da Figueira Velha, hoje rua Direita) e o vico Caldeyrariorum
(rua dos Caldeireiros).

As primeiras atestações conhecidas do vico ou rua de Ficulnea
Vetera são de 1236 e 1255 (LK., II: 188 e 200). Em 1236, João

Eanes deixou à Sé vineas in Vetera Ficulnea circa collatione Sancte
Juste, “vinhas na Figueira Velha, perto da freguesia de Santa Justa”.

Se o termo circa, “perto de”, não é segura prova de integração da

rua na collatio ou paróquia de Santa Justa, parece-nos que, na

hipótese de a rua ficar então na paróquia de Santa Cruz ou na de

S. Tiago, far-se-ia referência a uma ou outra destas igrejas, e não à

de Santa Justa. Mais tardia, uma referência de 1311 diz: in parro-
chia ecclesie Sancte Juste in vico qui dicitur Ficulnea Vetus, “na paró-

quia da igreja de Santa Justa, na rua que se chama Figueira Velha”

(LK., I: 161).

Quanto à rua dos Caldeireiros (onde estariam arregimentados os

que batiam a rubra chapa de cobre, fazendo caldeiros e outra obra),

a sua existência está atestada desde 1264 (LK., II: 158) e, em 1285,

vivia aí um Estêvão, “diácono e homem insigne em medicina”, que

deixou à Sé uma domus in platea Caldariorum (LK., II: 142).

Em 1317, faleceu Pedro Martins, que legou à Sé várias domus in
parrochia ecclesie Sancte Juste in vico Caldeyrariorum et sunt in prin-
cipio platee qui dicitur vulgaliter Porta Mourisca (LK., I: 260), “casas

na paróquia da igreja de Santa Justa, na rua dos Caldeireiros e ficam

no princípio da platea a que se costuma chamar Porta Mourisca”. 

É duvidoso se, neste assento, platea se deve traduzir por “rua” ou

por “praça” ou “largo”; as atestações de platea no sentido de via larga

são todavia comuns na documentação medieval.

Pinto Loureiro (1964, I: 292-294) sustentou que a rua dos Cal-

deireiros corresponde ao tramo oriental (isto é, do lado de Santa

Cruz) da actual rua Direita. Esta última teria, no séc. XIII, dois
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nomes diferentes para dois diversos troços: dos Caldeireiros e da

Figueira Velha.

O Livro do Almoxarifado de 1395 parece dar razão a J. Pinto

Loureiro, pois fala da rua dos Caldeireiros que se começa na Porta
Mourisca e se vai finir derecta na rua de par de Sam Sansam. Sansão

é nome antigo da actual praça 8 de Maio. Mas não parece fácil com-

patibilizar esta localização com um documento de 1353 (GUAR-

DADO, 2000, doc. n.° 46). Neste ano, o prior e o cabido da igreja

de S. Bartolomeu emprazaram a Martim Domingues, “dois par-

dãaes (isto é, pardieiros ou prédios velhos) de casas que nos avemos

en esa mesma (cidade de Coimbra) na rua de Caldeyreyros sobre 

a augua de runa as quaes partem da hũa parte com cassas da dicta

igreja e da outra com rua de Caldeireiros e da outra com rua da

Moeda”. A partir deste documento, diríamos que a rua dos Cal-

deireiros corria ao longo da runa. Os pardieiros (que eram dois)

ficariam costas com costas, tendo um deles frente para a rua dos

Caldeireiros e outro, frente para a rua da Moeda.

Outro documento, de 1340 (Chanc. Port. Afonso IV, I, n.° 209),

fala da rua de Caldeireyros aa fonte dos freeiros. Se estes freires eram

os da Ordem de Malta, cuja memória se conserva no largo da Frei-

ria, a rua dos Caldeireiros poderia corresponder à actual de Eduardo

Coelho e, atravessando o largo do Poço, iria até à runa.

As informações sobre a rua dos Caldeireiros parecem tão difíceis

de harmonizar que nos perguntamos se havia uma única rua assim

chamada.

A rua da Moeda existia pelo menos desde 1220 com este nome

(SANTOS, 1981, doc. n.° 24). A. Ferraz de Carvalho (1943: 112-

-113) sugeriu, como explicação para o nome da rua, um étimo

moenda. A rua chamar-se-ia assim em razão de moinhos que aí

haveria. Mas, para além das dúvidas que, do ponto de vista lin-

guístico, esta explicação nos suscita, a rua da Moeda não acom-

panhava exactamente a runa, onde tais moinhos de (água) funcio-

nariam. Mais importante, porém, é que o nome de vico Monete do

documento de 1220 prova a derivação de moneta, moeda. Desco-

nhecemos, porém, a existência de qualquer oficina para cunhagem

de moeda, em Coimbra, antes de 1220. Houve oficina, na cidade,

entre 1252 e 1261 (VENTURA e OLIVEIRA, 2006, doc. 335, com

erro de transcrição de um X aspado por simples X). E se, atenta 

a capacidade do burgo no tempo de D. Afonso Henriques e de 

D. Sancho I, é mais do que credível a existência de tal oficina em

Coimbra, num ou noutro desses reinados, parece-nos que a sua

localização no suburbium não seria, nesse tempo, a mais adequada:

por razões de segurança, não ficaria antes na Almedina? Se apenas

houve oficina entre 1252 e 1261, não derivaria dela o nome da rua,

visto que já em 1220 (isto é, trinta ou quarenta anos antes) se cha-

mava vico Monete.
No Livro do Almoxarifado de 1395 registam-se casas do rei na

rua da Moeda, “a qual rua se começa no arnado de Coinbra e se vai

derecta afinir na rua que vem do spital pera auga de runa”. Não

sabemos ao certo a que hospital se refere o registo. Ao de Santa

Maria (dependente da igreja de S. Bartolomeu), que existia já em

1343 e ficava na área do Paço do Conde (SARAIVA, 1995: 160)? Ao

de Santa Maria de Vera Cruz, que estava sediado na rua da Louça

e, estando atestado desde 1434, pode ter sido fundado em data

anterior (SARAIVA, 1995: 161)? No primeiro caso, a rua que vem do

spital poderia corresponder às que hoje se chamam do Paço do
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Conde e da Gala. No segundo, a uma desaparecida rua que poria 

o largo do Poço em comunicação com a rua Direita e poderia ser

tramo da antiga via romana. Num caso como outro parece dever

depreender-se que, em 1395, a rua da Moeda não se prolongava

até ao largo fronteiro à igreja de Santa Cruz. Só forçadamente

poderemos entender o registo no sentido de que o rei apenas tinha

prédios naquele troço da rua da Moeda que ia do Arnado até à rua

que vinha do hospital para a runa e não tinha nenhuns no outro

tramo da mesma rua até ao largo fronteiro a Santa Cruz. Mas não

deixa de surpreender-nos que a rua tivesse outro nome no troço

mais oriental.

A actual rua da Louça já existiria no séc. XII, ainda que date só

de 1238 o documento mais antigo que se lhe refere, chamando-

-lhe vico Figulorum (Arquivo da Universidade de Coimbra, III – 

1ª D-5-4-10, Cópia dos Documentos Latinos, P. 1, fl. 32v.). J. Pinto

Loureiro fez deste vicus uma suposta rua das Figueiras (1964, 

I: 368). Uma rua das Figueiras seria, porém, vicus Ficulnearum. 

O nome figulorum é genitivo do plural de figulus, e este significava

“oleiro”.

Não encontrámos, na documentação do século XII, o nome que

se daria aos oleiros. O forno de telha (e de outros materiais cerâ-

micos de construção) era chamado furnum tegularium ou furno
teleiro; os fabricantes de telha eram os tegularii. As peças de cerâ-

mica de uso doméstico recebiam diversos nomes, consoante as for-

mas e os usos: cantarus, panella ou paneilus, conca, ola, etc. (BAR-

ROCA, 1993). O termo ola seria usado, num sentido restritivo, para

designar o que hoje chamamos “pote”. Mas talvez se desse o mesmo

nome, num sentido abrangente, a toda e qualquer peça de louça

doméstica. No foral de Coimbra de 1179 (DMP, DR., n.° 337), os

fornos de cerâmica doméstica são chamados fornos ollarum. É pos-

sível que, no século XII, o fabricante de louça doméstica fosse cha-

mado, na linguagem falada, ollario ou ollairo – donde veio a nossa

palavra “oleiro”. Mas, nos documentos em latim, usar-se-ia figulus.
O vico Figulorum seria a rua dos Oleiros (hoje, rua da Louça).

Petrus Figulus e Rodericus Figulus, mencionados no Livro de D. João
Teotónio, doc. n.° 121, eram possivelmente oleiros. Para o séc. XIII,

porém, já temos atestação do nome “oleiro” para o fabricante de

louça doméstica e documentos de 1257 e 1301 dão à rua o nome

de rua Ollaria e vico de Ollariis (comunicação pessoal de Leontina

Ventura).

A rua teve, posteriormente, o nome de Tinge-Rodilhas (LOU-

REIRO, 1964, II: 89-93). Talvez este esteja por Tange-rodilhas – que,

aliás, é a forma que se encontra na planta de Coimbra de 1845. 

A rodilha seria a roda de oleiro (não a que hoje conhecemos, mas a

que se usaria na Idade Média e, aliás, sobreveio até ao nosso tempo

(vid. ALARCÃO, 2004, a). Tanger (ou tenger em forma popular) sig-

nificaria “pôr em movimento”. Os tange-rodilhas seriam, pois, os

oleiros.

A rua do Corvo poderá ter sido chamada “dos Tintureiros”. 

O nome surge pela primeira vez em 1243 (comunicação pessoal de

Leontina Ventura). Se bem que J. Pinto Loureiro (1964, II: 88)

identifique o vico Tinturarii com a actual rua da Louça, não nos

parece convincente a sua argumentação. Talvez se deva identificar

antes com a rua do Corvo. De rua onde se concentrariam tinturei-

ros (dedicados a uma actividade em torno de tecidos, aos quais

dariam cor, mas também de roupas confeccionadas, de cuja lava-
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gem e tingimento se encarregariam), terá passado a rua de vende-

dores de panos ao metro (que ainda existem) e de vestuário.

Na rua Direita ficava uma porta mourisca. Documentos do séc.

XV referem-se à rua Direita a par da porta mourisca para a Judiaria e

à rua Direita à porta mourisca da Judiaria (LOUREIRO, 1964, I: 294-

295). A Judiaria aqui referida era a que D. Fernando tinha mandado

instalar na rua Direita, transferindo os Judeus do seu primitivo bairro

entre as actuais ruas do Corpo de Deus, de Martins de Carvalho e do

Visconde da Luz. Não conhecemos a extensão exacta da Judiaria

Nova, mas todos os autores concordam em que a actual rua Nova foi

aberta no espaço da Judiaria (GOMES, 2003a: 20).

Se a Judiaria Nova teve alguma cerca, talvez a porta mourisca

tenha sido aproveitada como entrada do bairro. Mas é evidente que

já existia antes da instalação dos Judeus. Por um lado, não se chama-

ria porta mourisca à entrada de uma judiaria se tal porta tivesse sido

edificada como acesso ao bairro. E tal porta já existia nos meados do

séc. XII, quando se fez a redemarcação da freguesia de Santa Cruz a

que atrás aludimos. Que porta seria essa e donde lhe viria tal nome?

Quando, atrás, falámos da demarcação da paróquia de Santa

Cruz em 1139, vimos que também havia uma porta mourisca em

Montarroio e admitimos tratar-se da fachada arruinada de uma

igreja do séc. X. A hipótese é válida para a porta mourisca da rua

Direita. Tal porta seria a fachada arruinada da igreja de S. Pedro que

existia, no subúrbio, no séc. X?

Podemos, todavia, imaginar outras origens e outras explicações

para a porta mourisca da rua Direita.

Na Vida de D. Teotónio diz-se que, tendo o infante D. Afonso

Henriques feito uma expedição militar à região de Sevilha, “os seus

homens de guerra, entre prisioneiros incontáveis, fizeram cativos

também um grupo de cristãos a que em língua vulgar dão o nome

de moçárabes e que aí se encontravam sob dominação pagã, ainda

que observando habitualmente o rito da religião cristã, e submete-

ram-nos à escravatura segundo os direitos da gente de guerra”.

Tendo D. Afonso Henriques regressado a Coimbra com seu exér-

cito e ditos prisioneiros, D. Teotónio ameaçou o rei e os seus barões

com a ira de Deus que sobre eles cairia se não libertassem toda

aquela gente e a deixassem partir em liberdade. “Foi assim que, após

terem sido libertados da servidão, por seu empenho, mais de mil

homens, sem contar suas mulheres e crianças, a todos os que

daquela gente quiseram ficar em Coimbra, o santo deu-lhes um

lugar para morarem em torno do mosteiro, pois estavam desprote-

gidos e não eram abrangidos pelos costumes da terra” (NASCI-

MENTO, 1998: 177).

O episódio deve situar-se entre 1136 e 1162, anos do priorado

de D. Teotónio. A expedição será a de Ourique (1137)? Estará exa-

gerado o número de cativos, que poderiam ter sido apenas centenas

e não milhares. Talvez muitos deles tenham partido da cidade para

se estabelecerem noutros lugares, designadamente em aldeias ao

redor de Coimbra. Mas alguns terão ficado, e a esses, locum habi-
tandi circa monasterium sanctus dedit, “o santo (D. Teotónio) deu-

lhes um lugar onde habitassem, perto do mosteiro”.

Em dois documentos do Livro Santo, ambos datados de 1154

(LS., n.os 171 e 185), surge, como testemunha, um Johannes, muza-
rave ou mozarabe. Será um daqueles prisioneiros que D. Afonso

189

JO
R

G
E

D
E

A
L

A
R

C
Ã

O
•

C
O

IM
B

R
A

:
A

M
O

N
T

A
G

E
M

D
O

C
E

N
Á

R
IO

 U
R

B
A

N
O



Henriques trouxe do sul e depois libertou, instado por D. Teotónio?

Em 1167, um Martinho mozarave e sua mulher Maria mozarava
vendem a Santa Cruz a sua casa, perto da Porta Nova (LDJT., 

n.° 130). Também eles seriam antigos prisioneiros de D. Afonso

Henriques? Mas, neste caso, como teriam adquirido direito de pro-

priedade da casa que vendem?

Terão os moçárabes sido instalados na rua Direita e terá o bairro

sido cercado por algum muro? Viria daí o nome de “porta mou-

risca”? A hipótese parece-nos merecer alguma consideração, ainda

que nos suscite muitas dúvidas. Primeiro, porque, sendo livres estes

moçárabes (ou tendo sido libertados), não parece muito provável

que um hipotético bairro em que teriam sido estabelecidos fosse

cercado por um muro. Depois, porque a área pertencia, prova-

velmente, à paróquia de Santa Justa e não à de Santa Cruz. Terá 

D. Teotónio negociado a instalação dos moçárabes com o prior de

Santa Justa, com a intervenção de D. Afonso Henriques?

Numa outra hipótese ainda, a porta mourisca da rua Direita

seria a entrada de um bairro onde estariam instalados, nos meados

do séc. XII, os Mouros que trabalhavam nas obras da Sé e aos quais

aludem o testamento e “manda” de D. Afonso Henriques (DMP,

DR., n.os 330 e 334).

Como anteriormente vimos, no seu testamento, feito entre

Abril de 1176 e Fevereiro de 1179 (DMP, DR., n.° 330), D. Afonso

Henriques declarou: Et mando ibi meos mauros qui sunt in opere
Sancte Marie, completo opere, et maurum meum carpentarium, “e

destino aí (isto é, a Santa Cruz) os meus mouros que estão na obra

de Santa Maria (isto é, da Sé), quando estiver completa, e o meu

mouro carpinteiro”. Numa outra versão do mesmo diploma, o rei

diz: et mando ibi meu maurum aurificem et maurum meu carpen-
tarium et maurum alfaiath. E, num outro testamento ou manda, de

Fevereiro de 1179, diz o rei: et mando monasterio Sancte Crucis…
omnes mauros meos… quos tempore obitus mei habuero (DMP, DR.,

n.° 334), “e destino ao mosteiro de Santa Cruz… todos os meus

mouros… que tiver ao tempo da minha morte”.

Por estes anos de 1176-1179, as obras de construção da Sé esta-

vam concluídas. É provável que apenas trabalhassem na catedral

alguns escravos mouros especializados (um ourives, um carpinteiro,

um alfaiate) que fariam alfaias litúrgicas, móveis, paramentos. Mas,

nos anos anteriores, e até à conclusão, terão trabalhado na catedral

muitos pedreiros mouros. É conhecida, mas enigmática, uma ins-

crição árabe gravada num silhar da igreja – inscrição que tem sido

traduzida de desencontrados modos (VASCONCELOS, 1930: 29-30),

designadamente: “edificou-o com solidez Ahmed ben Ismael, por

mandado de…” ou “a minha mão perecerá um dia, mas a minha

inscrição permanecerá…” Para além do enigmático sentido, uma

outra dúvida se nos põe: terá a inscrição sido feita por mouro que

trabalhava na Sé? Ou trata-se de pedra da mesquita reutilizada na

obra da Sé românica? Em tal caso, seria pedra com inscrição consa-

gratória da mesquita? Esta hipótese, ainda que sedutora, enfrenta

uma dificuldade. Seria credível se a mesquita tivesse sido demolida

para dar lugar à Sé românica. Ora, como vimos, o mais provável é

que a mesquita tenha sido sacrificada muito antes: se não a seguir à

reconquista de 1064, pelo menos quando, nos fins do séc. XI ou

nos inícios do XII, se reconstruiu a catedral de Santa Maria.

Voltando à porta mourisca da rua Direita, os muitos escravos

mouros que terão trabalhado nas obras da Sé viveriam acantonados
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num bairro dessa rua, e a porta mourisca seria a de uma cerca desse

bairro?

Se podemos imaginar várias explicações para o nome da “porta

mourisca” que ficaria na (ou perto da) rua Direita, não é fácil

determinar onde se encontraria, exactamente. A nossa proposta

(que não passa de hipótese) é a de que estaria sensivelmente no

ponto de encontro da rua de João Cabreira com a rua Direita.

Recordaremos que, no tempo do bispo D. João Anaia (1148-

-1154), a paróquia passava “pela via que corre diante da porta dos

freires do Templo, vindo à porta mourisca e depois ao fundo da

vila” (AZEVEDO, 1932: 78; COSTA e MARQUES, 1989: 121) e que

uma outra testemunha declarou que o limite vinha pela rua dos

freires do Templo e pela rua diante da casa de D. Feliz e pela rua

larga (magna rua) (AZEVEDO, 1932: 98; COSTA e MARQUES, 1989:

140). Talvez a rua dos freires do Templo fosse o troço da actual rua

Direita desde a runa à confluência com a rua hoje chamada de João

Cabreira; nessa esquina ficaria a casa de D. Feliz.

Documentos por enquanto inéditos virão esclarecer as dúvidas

que hoje temos. Mas não podemos localizar a porta dos freires do

Templo no largo da Freiria, visto terem ficado aqui os freires da

Ordem de Malta e não os Templários. Ao mesmo tempo, devemos

perguntar-nos se as referências documentais à porta mourisca, alu-

dindo, em muitos casos, a uma porta ou arco, não se reportam,

noutros, a uma rua que viria dar ao local (ou área) desta porta.

A reconstituição da área entre as igrejas de S. Tiago e S. Barto-

lomeu é difícil de fazer-se, por ausência ou insuficiência de do-

cumentos publicados.

Se o traçado proposto por Vasco Mantas para a via romana é cor-

recto, talvez essa via, chamada magna nos meados do séc. XII, cons-

tituísse, nessa data, o limite ocidental da área urbanizada, salvo que,

do lado norte e do lado sul, haveria dois eixos ao longo dos quais o

arrabalde estaria a desenvolver-se. Do lado norte, o eixo seria o da

rua Direita, até ao Arnado. Do lado sul, a actual rua de Adelino

Veiga, partindo da igreja de S. Tiago para o rio. Esta seria a rua no

séc. XIII chamada dos Pelipeiros. Dois assentos de 1279 e 1285

(LK., II: 155 e I: 154) referem-se a domus in vico Pellipariorum e in
platea Pellipariorum. Um outro, infelizmente sem data, alude a

domus in parrochia Sancti Jacobi in rua Pellipariorum (LK., I: 173).

A rua dos Pelipeiros seria a de curtidores de peles e couros e de

fabricantes e vendedores de artigos manufacturados dessas matérias.

Talvez se deva identificar com a rua dos Piliteiros – ainda que a evo-

lução pelliparii> pillitarii nos suscite algumas dúvidas. Ou tratar-se-

á de duas pronúncias de uma mesma palavra? A rua dos Piliteiros

surge mencionada num assento do Livro de Aniversários da igreja de

S. Tiago (PEREIRA, 1978: 234), relativo a João Galego, mercador,

que havia doado àquela igreja umas casas “que estam na rua travessa

que se vai da rua de Pilliteiros contra a igreja de S. Bartholameu”.

Se a rua dos Piliteiros era a que hoje tem nome de Adelino Veiga, a

rua travessa (isto é, perpendicular) no sentido de S. Bartolomeu

podia ser o actual beco das Canivetas. O assento, não datado, será

todavia demasiado tardio para podermos deduzir dele que, no séc.

XII, já havia casas edificadas do lado ocidental da Praça Velha e, por

detrás destas, o beco das Canivetas.

A localização da(s) rua(s) dos Pelipeiros e Piliteiros é, porém,

incerta. Ao lugar onde os curtidores de peles trabalhavam também
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se chamava alcaçaria, tanaria ou pelames. Ora as referências às alca-

çarias de Coimbra, entre os séculos XIII e XVI, são muitas e difi-

cilmente se podem reduzir a uma única rua (LOUREIRO, 1964 (I):

49-53; VITERBO, 1965, s.v. Alcaçaria).

Resumindo o que dissemos sobre o arrabalde até aos inícios ou

meados do séc. XIII, concluiremos que a área entre o Arnado e o

mosteiro de Santa Cruz se foi povoando desde a reconquista de

1064, ao longo de ruas ainda hoje existentes: a Direita (cujo nome

devemos entender no sentido de directa para o porto principal do

Arnado), a da Moeda, a da Louça, a do Corvo. Provavelmente, a

ocupação não era em banda contínua e o adensamento do tecido

urbano ter-se-á verificado a partir de fins do séc. XII ou do séc.

XIII. Se as aquisições de prédios feitas pelo prior de Santa Cruz, 

D. João Teotónio, nas décadas de 1160 e 1170, conduziram à

“expulsão” de moradores da imediata vizinhança do mosteiro, é

possível que isso tenha levado a mais densa ocupação daquelas

ruas.

Temos algumas dúvidas sobre a antiguidade da rua de Ferreira

Borges entre a ponte e a porta de Almedina. Mas não podemos

duvidar de que, no séc. XII, já existia um eixo viário entre aquela

porta e a área do mosteiro de Santa Cruz.

Não encontrámos prova de qualquer centralidade da Praça

Velha até aos inícios ou meados do séc. XIII. As igrejas de S. Tiago

e de S. Bartolomeu seriam pólos de desenvolvimento urbano, mas

a documentação conhecida não nos permite traçar a rede dos arrua-

mentos que já existiriam no séc. XIII. As primeiras ruas terão sido,

naturalmente, as que iriam direitas ao rio, designadamente as que

hoje se chamam de Adelino Veiga e dos Esteireiros. É possível que

o desenvolvimento da área entre estas igrejas e o rio se tenha verifi-

cado sobretudo a partir do séc. XIV.

Termina aqui a nossa tentativa de reconstituição do arrabalde.

Mas não termina a obra, porque resolvemos, no capítulo seguinte,

tratar da muralha (ultrapassando, aliás, o limite cronológico do séc.

XIII).
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A(S) MURALHA(S) E O(S) CASTELO(S) DE COIMBRA

Pareceu-nos oportuno consagrar um capítulo próprio à muralha

de Coimbra, para podermos discutir demoradamente os problemas

do seu traçado e da sua cronologia.

Alguns autores (e, entre eles, nós mesmos) atribuíram a mura-

lha à época romana; outros, ao período suevo-visigótico; outros

ainda consideraram-na edificada depois da reconquista cristã de

878; e, recentemente, foi a obra atribuída a Almançor. Assim, na

opinião da maioria, a cidade reconquistada por Fernando Magno

em 1064 teria já a sua muralha e esta não teria sofrido alterações

substanciais depois desta data, a não ser no tempo de D. Fer-

nando (décadas de 1370 e 1380). Intervenções de menor impor-

tância estão documentalmente atestadas em diversas épocas,

designadamente nos inícios do séc. XV (MONTEIRO, 1999: 137-

-138). Mas houve, certamente, obras a que nenhum documento

alude. Hoje, só por um exame muito atento dos panos que sub-

sistem ou que venham a ser descobertos no interior de casas que

se encostaram à muralha será possível resolver o melindroso pro-

blema da sua cronologia.

Desde o séc. XVII, há numerosas referências a silhares romanos

observados em trechos da cerca defensiva. Raramente, porém (ou

talvez mesmo nunca) se acham referências explícitas e inequívocas

à posição de tais silhares: encontram-se (ou encontrar-se-iam, no

caso de troços que já foram destruídos) na posição original? Achar-

-se-iam em trechos que sofreram reconstrução?

Jerónimo de Mascarenhas, que escreveu no séc. XVII, diz: “…

estão muitas antiguidades dos Romanos no meio dos muros desta

cidade, e no meio das torres dela [da muralha], como são grandes

pedras quadradas de mármore mui branco…”. Mais adiante, atri-

buindo a muralha de Coimbra ao rei dos Alanos, Ataces, diz que

“com grande pressa levantou os muros desta cidade, por estar neste

tempo mui cercado de guerras, como… o mostra claramente a

fabrica dos muros, porque em muitas partes deles estão as pedras

umas sobre as outras, como a montão, sem firmeza alguma. Os fun-

damentos não são altos; há entre eles muitas pedras quadradas e

grandes, postas sem ordem e em lugares aonde eram menos neces-

sárias; também se vêem no meio destes muros entre as outras pedras

algumas colunas, que tudo mostra a grande pressa, com que eles

foram levantados, e que foram feitos de matéria, que já ali havia”.

(MASCARENHAS, 1956: 278 e 282).

Estas referências do autor seiscentista são ainda das mais inequí-

vocas quanto ao aparelho das muralhas.

Vergílio Correia escreveu, a propósito dos muros da alcáçova

descobertos em obras realizadas nos inícios da década de 1940:

“Que a obra é muito antiga revela-o o aparelho da construção,

onde, como noutros pontos dos muros e portas de Coimbra, foram

empregados blocos romanos, de algum grande edifício desmontado

para o efeito”. Continuando, considera o muro da alcáçova “coevo

das grandes obras de fortificação citadina cuja origem e cronologia

precisa são ainda o problema em aberto” (CORREIA, 1946: 202).

Disse ainda o mesmo autor (CORREIA e GONÇALVES, 1947: XVII-

-XIX), a propósito do tramo do muro da alcáçova descoberto na ala

de S. Pedro do edifício do Paço das Escolas: “foram empregados nas
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fiadas inferiores blocos romanos, marcados com a fenda da luva ele-

vatória e os encaixes das ligações em orelho, tudo de modo idêntico

ao dispositivo em que encontrámos esses elementos aproveitados

nas muralhas de nascente e sul da cidade e nas portas da Traição e

Almedina. Portanto, os muros são coevos…”.

Não devemos retirar destas palavras de Vergílio Correia mais do

que elas contêm: que, nos muros da alcáçova, como noutros pon-

tos da muralha de Coimbra, foram empregues blocos romanos.

Esta observação não é particularmente significativa, visto que, na

porta de Almedina, em trecho que tem sido atribuído a obra

manuelina (mas que, como veremos, se deve atribuir a D. Fer-

nando), também se encontram reutilizados blocos com aparência

de romanos. Ficamos sem saber se Vergílio Correia baseou a sua

conclusão (de que os muros da alcáçova seriam coevos das grandes

obras de fortificação citadina) apenas no uso de blocos romanos ou

em alguma outra semelhança do aparelho dos muros donde, com

melhor fundamento, se pudesse deduzir a suposta contemporanei-

dade da alcáçova e da muralha da cidade.

A reutilização de silhares romanos não exclui necessariamente

uma cronologia romana da muralha. Podemos admitir que edifícios

romanos foram demolidos e a sua pedra aproveitada na construção

de uma muralha que seria, porém, também romana. Casos desses

são frequentes nas cidades que foram muralhadas no Baixo Impé-

rio. Mas podemos considerar também a eventualidade de silhares

romanos, talhados para uma muralha da mesma época, terem sido

reutilizados numa reconstrução muito posterior. Um pano de

muralha hipoteticamente romana poderia achar-se tão demolido ou

tão pouco sólido na Idade Média que teria sido refeito desde os fun-

damentos. Nesse caso, tendo-se reutilizado silhares da construção

original, estes estariam metidos num pano (ou numa torre) cujo

aparelho seria já muito diferente do primitivo.

Os autores (mesmo do séc. XX) que falam dos silhares romanos

reutilizados na muralha nada dizem nem sobre as dimensões e a

forma de assentamento das pedras nem sobre o miolo do muro que

os ditos silhares faceavam. Ora há diferentes técnicas de assentar os

silhares, bem como diferentes medidas dessas boas pedras esqua-

driadas. Por outro lado, os silhares são sempre um meio de facear

uma muralha, dos lados interno e externo. O miolo não é feito de

pedras bem aparelhadas, mas de uma alvenaria ou blocagem mais

ou menos argamassada, que não se fez do mesmo modo em todas

as épocas. Também não encontramos, infelizmente, informação

explícita sobre esse miolo.

É certo que, sem outros dados, raramente é segura a datação de

uma muralha através do aparelho; mas também é verdade que a

observação cuidada desse aparelho é essencial num estudo que se

pretenda completo e fundamentado. Porque, neste capítulo, não

vamos proceder a esse exame, o que diremos não passa de contri-

buto para a revisão do traçado e da cronologia da cintura defensiva

de Coimbra. Apenas na porta de Almedina examinaremos com por-

menor a técnica de construção. Mas se a cronologia estabelecida

para um troço de muralha não é necessariamente válida para todo

o circuito, muito menos a cronologia de uma porta (ou das suas

reformulações) se pode estender a todo o perímetro defensivo, dado

que as portas podem ter sido reconstruídas sem que as cortinas

tenham sofrido remodelações.
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A hipótese, que já foi posta, de ter havido, para além da mura-

lha mais abrangente da cidade, uma outra, menor, que defendia a

alcáçova, bem como a proposta, já feita, de ter existido uma cortina

que acompanharia a rua de Joaquim António de Aguiar, levam-nos

a dar, a este capítulo, o título de a(s) muralha(s); e outra hipótese,

que vamos apresentar, de se terem edificado, no interior da mura-

lha, recintos fortificados para estacionamento de guarnições perma-

nentes, justifica que acrescentemos, ao título do capítulo, “e o(s)

castelo(s)” – ainda que tenhamos consciência de que o termo “cas-

telos” não será o mais adequado.

Não é nosso objectivo, como dissemos, fazer um estudo exaustivo

da(s) muralha(s) e do(s) castelo(s) de Coimbra. Não temos (e hones-

tamente o reconhecemos) suficiente conhecimento da arquitectura

militar romana, muçulmana ou medieval. Por outro lado, há certa-

mente documentos inéditos com referências à cerca defensiva de

Coimbra, bem como outros que, referenciados por vários autores, não

se acham publicados na íntegra e podem conter mais informações

úteis do que aquelas que foram sumariadas ou extractadas. Se é certo

que todos esses documentos são posteriores a 1064, e alguns deles

mesmo muito tardios, a verdade é que em documentos dos séculos XV

ou XVI (ou mesmo posteriores) podemos encontrar referências úteis

que nos ajudem a reconstituir o que foi a muralha em tempos recua-

dos dos séculos XII ou XI, em época muçulmana ou até romana.

Esperamos não apresentar propostas que não mereçam atenção

e abordaremos alguns pormenores que nos parecem significativos e

têm passado despercebidos aos investigadores.

Do castelo à porta de Belcouce

Do castelo da cidade – donde partiremos para acompanharmos

o traçado da muralha – não restam hoje senão memórias escritas ou

desenhadas, pois os poucos vestígios que se conservaram até mea-

dos do séc. XX desapareceram, sem conveniente escavação ou

registo, na voragem das obras da Cidade Universitária.
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FIG. 61 – Planta do castelo de Coimbra inserido na malha urbana actual.



FIG. 62 – Planta pombalina do castelo de Coimbra.



A primeira grande demolição do castelo deu-se, porém, no séc.

XVIII, quando, no âmbito da reforma pombalina da Universidade,

se projectou construir no seu lugar um observatório astronómico.

O projecto viria a ser abandonado. Mas o castelo ficou na maior

parte destruído e deu lugar a outros edifícios que se mostram na

planta de Coimbra de 1873-1874.

Ficava o castelo onde hoje se encontram a praça de D. Dinis e o

Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências (Fig. 61).

Dele conhecemos uma planta realizada por J. C. Magne, aquando

das obras pombalinas (Fig. 62).

No dia 7 de Outubro de 1772, o Marquês de Pombal visitou o

castelo (VASCONCELOS, 1987: 350). Por carta régia de 11 de Outu-

bro, foi determinado que nas suas ruínas e nos terrenos anexos 

fossem feitas todas as obras necessárias para a instalação do Obser-

vatório Astronómico (BRANDÃO e ALMEIDA, 1937: 92). As demoli-

ções começaram em Abril de 1773 (CORREIA e GONÇALVES, 1947:

2) e prosseguiam em Agosto desse ano, visto que nesse mês se reco-

lheram inscrições funerárias romanas que se acharam reutilizadas

nos muros (FIGUEIREDO, 1884: 14-15). É de supor que a planta de

Magne tenha sido realizada antes ou imediatamente após a visita do

Marquês de Pombal. De qualquer forma, será anterior ao início das

demolições.

Não é fácil, infelizmente, a partir do desenho planimétrico de

Magne, imaginar o alçado do castelo em pormenor – e não temos,

no Livro das Fortalezas de Duarte d’Armas (que tão preciosas infor-

mações nos dá sobre o estado dos castelos fronteiriços portugueses

nos inícios do séc. XVI), representação do castelo de Coimbra. 

A gravura de Hoefnagel de pouco ou nada serve, pois é fantasista a

imagem da fortificação. A de Baldi também não é de grande prés-

timo, pois outros edifícios ocultam o castelo e, acima deles, só se vê

a parte superior de duas torres: a de menagem, construída por 

D. Afonso Henriques, e a de D. Sancho I (Fig. 63).
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FIG. 63 – Pormenor do desenho de Baldi.



FIG. 64 – Reconstituição do castelo de Coimbra.



Preciosa como fonte de informação, a planta de Magne tem de

ser lida pensando que alguns (ou muitos?) dos muros desenhados

são posteriores ao séc. XII, e alguns deles resultantes de obras do

tempo de D. Fernando. Conjugando a planta com informações

documentais e epigráficas, procuraremos reconstituir o castelo (Fig.

64), não esquecendo o esforço que nesse sentido foi feito por A.

Nogueira Gonçalves (CORREIA e GONÇALVES, 1947: 1-3).

As informações documentais que utilizamos são as de um con-

trato celebrado em 1573 para a execução de obras várias de benefi-

ciação no castelo e as de uma descrição dele feita em 1723. O con-

trato foi parcialmente publicado por Aires de Campos (Catálogo do
Instituto: 51-52). Na data em que foi celebrado, o castelo de Coim-

bra já não tinha função militar. Aliás, desde o séc. XV os castelos

foram perdendo essa função para adquirirem outra, residencial

(MONTEIRO, 1999: 45-50). As obras contratadas em 1573 destina-

ram-se a melhorar as condições de residência do alcaide e de sua

família.

Quanto à descrição de 1723, acha-se em carta de Manuel

Pereira da Silva Leal dirigida à Academia Real da História (publi-

cada em O Archeologo Português, 27 (1925-1926): 90).

A torre quadrada, no centro do castelo, e à qual se chama Cas-
tello Novo na planta de Magne, era, de facto, a mais antiga: a torre

de menagem de D. Afonso Henriques – que teria cerca de 22m de

altura (CORREIA, 1946: 68).

A torre pentagonal ou quinária, que na mesma planta leva a

designação de Castello Velho, foi construída por D. Sancho I. Tem-

lhe sido atribuída a altura de cerca de 26,5m (CORREIA e GON-

ÇALVES, 1947:3). Joaquim da Silva Pereira, na sua Coimbra Gloriosa

(citada em Catálogo do Instituto: 50) dá-lhe 104 palmos (= 22,88m)

e Manuel Pereira da Silva Leal, na sua carta de 1723, 120 palmos

(= 26,40m). O desenho de Baldi mostra-a ligeiramente mais ele-

vada que a de menagem e sensivelmente à altura do beirado da

capela de S. Miguel da Universidade.

A torre de menagem era feita de “blocagem argamassada, dura

como ferro, apertada entre revestimentos, interno e externo, de

silharia gravada e siglada” (CORREIA, 1946: 334). Esta é uma das

raras notícias que temos sobre o aparelho das fortificações; mas

reporta-se à torre de menagem e não à muralha da cidade.

As mais antigas torres de menagem portuguesas atestadas datam

do terceiro quartel do séc. XII (BARROCA, 1990-1991: 91 e 121;

MONTEIRO, 1999:57). A de Coimbra teria, a julgar pela planta de

Magne, cerca de 16m de lado, isto é, uma área superior a 250m2.

Na base tinha uma cisterna.

Ia até muito longe, a ocidente, a vista que se alcançava do alto

da torre de menagem. Ia para além de Montemor e do castelo de

Santa Olaia. Para sul, porém (e os ataques muçulmanos viriam por

Soure ou Penela), a visibilidade era muito menor, em razão dos

montes que se interpunham (Fig. 65). Daí também a importância

que aqueles dois castelos tinham.

À torre de menagem afonsina, D. Sancho I acrescentou a qui-

nária, edificada em 1198 (BARROCA, 2000; II (I), inscrição n.° 205)

com “aparelho incerto” (CORREIA, 1946: 64). Na segunda metade

do séc. XII e na primeira do XIII, as torres de menagem eram qua-

dradas e situavam-se normalmente isoladas no centro dos castelos.

A partir de meados ou fins do séc. XIII começaram a construir-se

adossadas às muralhas dos castelos e até, frequentemente, em posi-
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FIG. 65 – Representação cartográfica da área visível do alto da torre de menagem (a vermelho).



ções de canto. Além disso, pela mesma época começaram a edificar-

-se com plantas pentagonais ou hexagonais (MONTEIRO, 1999: 34).

A torre de D. Sancho (não sendo de menagem) assume, assim, um

carácter de grande protagonismo na evolução da arquitectura mili-

tar portuguesa.

A torre de D. Sancho foi também chamada, pelo menos desde

o séc. XVI, torre de Hércules. Havia no interior dela uma inscrição

que dizia: Quinaria turris herculea fundate manu… (Catálogo do Ins-
tituto: 50).

Talvez nas duas torres se guardasse o (ou parte do) erário régio.

Se o mosteiro de Santa Cruz foi, durante algum tempo, o depositá-

rio dos dinheiros da Coroa, o testamento de D. Sancho I, datado

de 1210, refere-se aos dinheiros régios que se achavam in turribus
Colimbrie (AZEVEDO, COSTA e PEREIRA, 1979, doc. n.° 194).

A torre de menagem teria a sua entrada muito alta, servida por

escada de madeira, amovível – como era próprio destas torres.

Não é fácil propor uma data para a construção do adarve que

liga a torre de menagem à torre quinária. Tal adarve não existiria

no castelo do séc. XII e de inícios do XIII. É possível que tenha

sido edificado no tempo de D. Fernando. No ponto onde esse

adarve encontra a torre quinária devemos supor uma entrada

desta última. Encostada à face norte da torre quinária vemos,

porém, na planta de Magne, uma escada no topo da qual se

observa um patamar. É legítimo supor, aqui, outra porta de

entrada na torre de D. Sancho.

A inscrição da torre de D. Sancho (a que nos permite atribuir a

obra a 1198) estava, ao que parece, sobre a porta ao cimo das esca-

das. Esta seria a porta original – ou a única que a torre teria na

altura em que foi construída. A outra porta (a do adarve) terá sido

posteriormente aberta quando o adarve foi construído.

A porta do castelo propriamente dita ficava a norte, entre dois

grossos cubelos. Dava acesso a uma praça que no séc. XVIII era jar-

dim. Desta praça acedia-se a outra (o Picadeiro da planta de Magne)

através de uma passagem profunda que presumimos abobadada. Os

pequenos contrafortes internos dessa passagem deixam-nos crer na

existência de duas portas de madeira, de dois batentes cada, bem

sólidas.

Quem entrava no Picadeiro tinha logo à sua direita uma escada

que subia ao adarve: por este se ia à torre de menagem e, conti-

nuando o caminho, à torre de D. Sancho.

Do canto nordeste da torre quinária arranca um “muro” tão

largo que, provavelmente, devemos interpretá-lo como “caserna” ou

ver nele um daqueles corpos “sobradados” que tão frequentemente

se acham nos desenhos de Duarte d’Armas. Convertidos em metros

os palmos da planta de Magne, obtemos um comprimento de cerca

de 21m e uma largura de quase 5m. Os degraus que sobem do Pica-
deiro ao patamar onde se abriria a entrada da torre quinária deixam-

nos crer (contando o número de degraus e prevendo a altura dos

mesmos – que era sempre elevada em escadas medievais) que esse

patamar se acharia a 3,5 ou 4m. Dele arranca outra escada para o

que supomos ter sido a cobertura da “caserna”. Esta segunda escada

não teria menor altura que a primeira – pelo que este corpo teria 

7 ou 8m de altura (e, consequentemente, dois pisos).

O contrato de 1573 manda fazer uma escada de pedra da “casa

de cima” da torre de menagem “para o telhado da torre das mulhe-

res”. Salvo melhor interpretação, os degraus seriam feitos a partir do
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adarve que dava acesso ao piso principal da torre de menagem e

lançados a oriente da passagem abobadada que estabelecia a comu-

nicação entre o terreiro da torre de menagem (o jardim da planta de

Magne) e o Picadeiro. Sendo assim, a torre das Mulheres seria o

corpo que fica imediatamente a oriente dessa passagem e encostado

à porta da muralha. O contrato de 1573 manda rasgar uma fresta

nesta torre “contra S. Martinho”. Trata-se da capela de S. Martinho,

que ficava na área onde hoje se encontra a Cadeia Penitenciária.

O contrato de 1573 manda também fazer obras na “casa gramde

do allcayde”. Temos dúvidas na identificação deste espaço, que

poderia integrar o conjunto que interpretámos como torre das

Mulheres, ou a “caserna”, ou o que na planta de Magne aparece sob

a designação de “casas do Senhor do Castello”. Mas não é óbvio que

o “Senhor do Castello” era o antigo alcaide. Havia, no séc. XVIII,

uma capela do Senhor do Castelo instalada na torre onde se abria a

porta da muralha e as “casas do Senhor do Castello” poderiam ser

pertença dessa capela – o que, porém, não exclui a possibilidade de,

no séc. XVI, ter sido aí a residência do alcaide.

O nome de “torre das Mulheres” justificar-se-á por ter sido resi-

dência da mulher do alcaide, suas filhas, crianças e criadas. Se a

designação remonta pelo menos aos finais do séc. XVI, não será tão

antiga quanto o tempo de D. Fernando, em cujo reinado poderá ter

sido a torre edificada, com função militar e não residencial.

Manuel Pereira da Silva Leal, na citada carta de 1723, escreveu:

“À porta da porta principal, e sobre ella, tem hũa inscripção gótica

debaixo de 2 escudos dereitos com suas coroas abertas, hũ dos quaes

que he o da parte direita tem as armas reaes que sem duvida me

parecem de D. Diniz, e o outro está em branco; a inscripção está

em algũas partes quebrada e tem as letras gastadas…”.

Enganou-se o correspondente da Academia Real da História ao

atribuir a inscrição (que não conseguiu ler) a D. Dinis. Trata-se da

inscrição publicada por Mário Barroca (2000, II (2), n.° 650), que

diz ter sido, em 24 de Julho de 1374, começada aquesta torre nova
que hora com esta obra mandou fazer o mui nobre rei D. Fernando…

A “torre nova” deve corresponder, pois, à porta da muralha junto do

castelo. O desenho de Magne chama-lhe Portas da Cidade. A passa-

gem abobadada e funda ficaria entre um flanco sobre o qual assen-

tou, no séc. XVI, a igreja do colégio dos Jerónimos e um outro

flanco que poderá corresponder ao que Magne designou por “cazas

do Senhor do Castello/Para ser desmanchado”.

Mário Barroca (2000, II (2), inscrição n.° 642) publicou uma

outra lápide fernandina que nos parece ter sido achada na área do

castelo por ocasião das obras da Cidade Universitária. Nela se lê:

Era d[e mil] e qu[a]tro ce(n)tos [e…] anos pr[imei]ro dia de o mês
[de J]aneiro o m[ui] nobre rei Dom Fernando filho do [mui n]obre
rei Dom [Pedr]o mandou faz[er]… [faltam duas linhas na inscrição

fragmentada]… [h]o(n)rra fe[z] [f ]azer per seu mandado Martin
Alvernaz seu vas(s)alo e [s]obrejuiz ao qual D(eus) de al[…] e sua
gloria.

Onde Mário Barroca leu [h]o(n)rra propomos que se leia obra.

No final poderia achar-se Deus de algo, pois a expressão “dar algo”

usava-se, no séc. XIV, com o sentido de “favorecer”. Mas a seguir a

al[go] e até e sua gloria haveria mais palavras, que se perderam com

a fragmentação da lápide. Não nos atrevemos a propor uma recons-

tituição desta parte final do texto. Trata-se, porém, certamente, de
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uma fórmula consagrada pelo uso e que se encontrará em do-

cumentos da época, através dos quais a reconstituição será possível.

A inscrição data de 1 de Janeiro. O ano perdeu-se com a frag-

mentação da lápide. Mas as obras de refortificação da cidade no

tempo de D. Fernando estão documentalmente atestadas de 1373

a 1383 (MONTEIRO, 1999: 128 e 132). Por outro lado, Martim

Alvernaz (cujo nome figura na inscrição) exerceu funções de juiz em

Coimbra pelo menos desde 14 de Abril de 1368 até 7 de Abril de

1376. Em 17 de Novembro de 1377 era conservador do Rei junto

da Universidade de Lisboa. A inscrição datará, provavelmente, de

1368 a 1377. Tendo em atenção o mandado de Martim Albernaz

de 6 de Abril de 1376, que se refere à obra da torre que o dito Senhor
(D. Fernando) manda fazer (CAMPOS, 1875: 17-18, doc. XXXI), a

data de 1 de Janeiro de 1377 parece-nos possível. Mas a torre a que

o mandado se refere seria a porta do Castelo ou a porta de Alme-

dina? Ou seria, não uma torre na muralha, servindo de porta, mas

a torre que no séc. XVI se chamava das Mulheres? Terá sido qual-

quer outra obra no castelo?

Não podemos deixar de recordar um documento de 30 de Abril

de 1383, que refere obras na cava, barbacã e torre que ora se fazem
no castelo de Coimbra (MONTEIRO, 1999: 132). Se a referência à

cava e à barbacã não suscitam problemas, que torre seria essa que em

1383 se fazia no castelo? Não nos parece que, revendo a inscrição

de 1 de Janeiro, a devamos, afinal, atribuir a 1383. Nessa data, Mar-

tim Albernaz seria corregedor de Entre Douro e Minho e não esta-

ria em Coimbra. Talvez a torre de 1383 seja a que poderá ter sido

edificada como porta do recinto do castelo propriamente dito 

(a norte).

À cava ou fosso do castelo alude um documento de 1532

(Tombo Antigo: 77). Regista-se então uma propriedade constituída

por dois chãos reunidos que, do soão (isto é, de leste), confrontava

com a cava do castelo; da travessia (ou de poente), com o caminho

que ia para a porta do castelo; do vendaval (ou seja, do sul) ia até

ao “muro que vay do castelo pera a porta falsa per honde saem pera

a Gynycoca”.

Talvez, neste documento, o soão, a travessia e o vendaval se não

devam tomar como rigorosamente coincidentes com o leste, o

poente e o sul; mas, de qualquer forma, parece-nos que a proprie-

dade se situava intramuros, a ocidente do castelo; e assim, a cava

seria um fosso do próprio castelo, que o contornaria do lado do

poente e o envolveria também a norte e oriente. Mas Vergílio Cor-

reia (1946: 67) ainda observou um bom troço do muro meridional

do castelo, que tinha “ao rés da terra quatro nichos de vigia, que

davam sobre o fosso nitidamente visível, cortado em parte na rocha

viva do solo”. Ficamos na dúvida sobre se o fosso visto por Vergílio

Correia era o do castelo, o da muralha ou o da barbacã.

A porta da muralha junto da qual se ergueu o castelo está docu-

mentalmente atestada desde os fins do séc. XI. Era então chamada

porta do Sol, visto ficar do lado donde o Sol nascia (MARTINS,

1951b). Foi remodelada em várias épocas anteriormente à maior

reforma que terá sido a de D. Fernando.

Datam de 1087 e 1088 (isto é, do tempo de D. Sesnando), os

documentos mais antigos que se referem à porta (PMH, DC., n.os

673 e 714; LP., n.os 349 e 390A). O primeiro alude a uma heredi-
tas da Sé extra murum Colinbrie ad portam solis juxta cursum aqua,

“fora das muralhas de Coimbra, à porta do Sol, junto do aque-
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duto”. O segundo documento é uma doação do presbítero Soleima

à Sé de Coimbra, de uma sua corte que est intus in Conimbria prope
portam solis, “corte que fica intramuros em Coimbra, perto da porta

do Sol”.

Outros documentos dos séculos XII e XIII recolhidos por Leon-

tina Ventura (1979: 50) referem-se à mesma porta e aos olivais e

vinhas que havia fora dela, bem como a um caminho que, possivel-

mente acompanhando o aqueduto, ia na direcção de Celas. Um

documento de 1176 (LDJT., n.° 171) fala de uma vinha situada

junto desta porta, mas no interior da muralha, pois tinha cubela a

oriente e a sul. Os cubela eram torreões da muralha – e esta será a

mais antiga atestação do termo “cubelo” na documentação coimbrã.

Os de Coimbra, em 1176, seriam quadrados. Posteriormente, a

partir do séc. XIV, o nome de “cubelo” poderá ter sido usado sobre-

tudo para torreões circulares (MONTEIRO, 1999: 70-71).

Entre 1121 e 1128, a condessa D. Teresa doou a Gonçalo

Alvane (ou a Gonçalo, alvane ou alvané, isto é pedreiro?) uma sua

herdade em Lordemão pro bono servicio quod mihi fecistis, scilicet
turres de porta solis Colimbrie, “pelo bom serviço que me fizestes,

nomeadamente as torres da porta do Sol de Coimbra” (DMP, DR.,

n.° 59).

Provavelmente, a condessa promoveu a reconstrução desta porta

da muralha, talvez a seguir ao ataque muçulmano de 1117. Se a

porta já anteriormente era flanqueada por torres (o que não é

seguro), Gonçalo poderá tê-las refeito. Segundo A. Correia (1946:

285), a passagem abobadada desta entrada na cidade (que já 

não seria a do tempo de D. Teresa, mas a de D. Fernando), terá 

sido demolida em 1836. A. Nogueira Gonçalves (in CORREIA e

GONÇALVES, 1947: 3) supõe, porém, que a porta com seu arco foi

demolida em Abril de 1772, juntamente com a capela do Senhor

do Castelo que sobre ela havia sido construída nos inícios do 

séc. XVIII.

No tempo de D. Teresa já existia um castelo junto da porta do

Sol? A pergunta expressa uma dúvida que pode parecer excessiva,

mas a referência de Pedro Álvares Nogueira (1942: 31) ao “castelo”

de Coimbra no tempo dos condes portucalenses não merece muita

confiança. Diz o cronista dos bispos de Coimbra, referindo-se ao

ataque muçulmano de 1117: “E aconteçeo que correraõ (os Mou-

ros) em hum dia, em tempo que a Rainha dona Tareja esteve em ris-

quo de ser morta ou preza, se não recolhera ao Castello porque se

andava recreando fora dos muros quando subitamente arrebentaraõ

os mouros correndo, E foi tanta a pressa que de mistura entraraõ

em a cidade com os moradores que se recolhiaõ, a qual estava neste

tempo com muito pouqua gente, porque o Conde a tinha levado a

hũa empreza, E trabalharaõ muito por tomar o Castello, mas elle

estava bem fortalecido que desesperaraõ de o poder fazer…”.

A data do ataque não é inteiramente segura (DAVID, 1943: 24-

-28). Mas fontes mais fidedignas que Pedro Álvares Nogueira (Chro-
nicon Conimbricense e Chronica Gothorum, em PMH, Scriptores)
falam de um cerco de três semanas feito à cidade, que os Muçul-

manos não puderam tomar. Numa versão da Chronica Gothorum
diz-se: “Na era de 1155 (ano de 1117), o rei dos Sarracenos, Ali ben

Iucef, vindo do outro lado do mar, com um numeroso exército, pôs

cerco a Coimbra com as tropas que se encontravam deste lado de cá

do mar. O número dos seus soldados era tão grande como a areia
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do mar. Só Deus o conhecia. Cercou então Coimbra durante vinte

dias, sujeitando-a diariamente a violentos assaltos de todo o seu

exército; mas, graças a Deus, nenhum mal conseguiu fazer, e a

cidade ficou indemne, com todos os seus habitantes”.

O documento n.° 624 do Livro Preto, referindo-se ao mesmo

ataque, diz que D. Teresa nada sofreu porque se achava infra muros
civitatae, “adentro da muralha da cidade”.

É possível, pois, que Pedro Álvares Nogueira tenha composto

literariamente o episódio, imaginando um ataque dos Mouros a um

castelo que “estava tão fortalecido que desesperaram de o poder”

tomar.

A existência de um castelo em Coimbra, no tempo dos condes

portucalenses, é mais do que provável. Mas ficaria ele junto da

porta do Sol? Mesmo admitindo que essa era já a posição do castelo

da cidade nos fins do séc. XI e nos inícios do XII, não podemos

imaginá-lo com a força que depois lhe deram a torre de menagem

de D. Afonso Henriques e a quinária de D. Sancho I. E, como vere-

mos mais adiante, talvez o primitivo castelo de Coimbra tenha

ficado junto da porta de Belcouce.

Pelo menos desde o séc. XV, chamava-se Genicoca à encosta da

cidade entre a muralha e o rio. Mais ou menos, correspondia à

actual cerca do Jardim Botânico.

O nome de Genicoca poderá derivar de *Januoca. A derivação

seria a seguinte: Janua + oca > *Januoca > *Genioca > Genicoca. A

palavra latina janua significa “passagem” ou “porta”. O sufixo –oca
usa-se para formar diminutivos ou com sentido pejorativo. Assim,

*Januoca seria “pequena passagem” ou “pequena porta”. A alteração

de vogais de Januoca para Genioca é perfeitamente normal, sobre-

tudo na linguagem popular. A intercalação de um /g/ para desfazer

o hiato também se observa noutros exemplos. Assim, *Genioca teria

dado origem a *Genigoga. Admitida a forma Genigoga, a transfor-

mação do /g/ em /c/ não põe problemas, por extremamente fre-

quente. Nesta nossa hipótese, Genicoca teria sido primeiro o nome

da porta; só posteriormente, quando se perdeu a noção do signifi-

cado do nome, este terá sido dado à encosta – ao mesmo tempo

que, à porta, se terá dado o nome de porta da Traição.

Não pode também excluir-se a eventualidade de ter existido, na

linguagem da Alta Idade Média, uma palavra *jana que, derivada

de janua, significaria passagem ou porta. A evolução seria, em tal

caso, Janaoca > Janacoca > Genicoca.

Numa peça teatral de Pedro de Vasconcelos, representada em

Coimbra em 30 de Maio de 1629, um vaqueiro leva o nome de

Curcúlio de Genicoca (PINHO, 2006: 367).

A “porta falsa” de Genicoca deve situar-se no ponto de encontro

da couraça de Lisboa com as desaparecidas ruas de S. Pedro e dos

Militares e com a (também desaparecida) travessa de S. Bento. 

O arco da porta foi demolido em 1836. Os últimos restos da

entrada, na qual se observavam blocos de aparelho romano (reutili-

zados?), foram destruídos por ocasião das obras da Cidade Univer-

sidade (CORREIA e GONÇALVES, 1947: 4). A. Carneiro da Silva

(1988: 27) diz que se fotografaram (por essa mesma ocasião?) “na

estrutura de apoio do arco, duas pedras visigóticas muito trabalha-

das”. Não conhecemos a(s) fotografia(s) e não podemos, por isso,

confirmar a notícia; mas, como já anteriormente observámos, têm-

-se classificado como visigóticos determinados elementos de deco-
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ração arquitectónica que podem corresponder à arte asturiana do

séc. IX ou X ou mesmo a épocas posteriores.

A porta de Genicoca (ou da Traição) não daria saída a nenhum

caminho de carros, mas só de pé posto. Por volta de 1540, D. João

III pretendeu levar a Câmara a construir um caminho directo desta

porta até ao rio, mas acabou por desistir, visto que a Câmara alegou

que nem tinha dinheiro nem o considerava muito útil (Cartas ori-
ginais dos Reis (1480-1571), doc. 75).

A porta de Genicoca é, provavelmente, a que surge em docu-

mento de 1094 com o nome de porta de Ibn Bodron (PMH, DC.,

n.° 807 = LP., n.° 385), em 1199 com o de Abenmadron (MATOS,

1998, doc. n.° 141) e, em 1281, com o de porta de Benmadion
(LK., I:139). Portas com nomes derivados de antropónimos

muçulmanos conhecem-se noutras cidades peninsulares, como

Córdova (porta de Ibn’Abd al-Ŷabbār) ou Múrcia (porta de Ibn
Ahmad) (TORRES BALBAS, 1971: 652-653). Se admitirmos como

mais correcto o nome Bodron, talvez ele se tenha formado sobre o

nome Butr, que designava um grupo de Berberes vindo com os

Muçulmanos que invadiram a Península Ibérica.

O documento de 1094 em que a porta aparece pela primeira vez

nomeada é a carta de doação, feita por Paio Soares à Sé de Coim-

bra, de uma corte que havia sido de João Azeite. Et ipsa corte – diz

o documento – habet jacencia inter porta<de>Ibn Bodron et illa
alkazova de quibus vero mihi post ejus excessum comes domnus Rei-
mundus una cum conjunge sua domna Orracha filia Adefonsi domini
regis cartam confirmationis sive auctoritatis fecit, “e a dita corte fica

situada entre a porta de Ibn Bodron e a alcáçova. As quais (refere-

se o doador à corte e a uma villa em Coselhas) me foram confirma-

das, depois da morte dele (refere-se o doador a D. Sesnando, de

quem havia recebido os prédios), pelo conde D. Raimundo e por

sua mulher, D. Urraca, filha do rei D. Afonso (VI)”.

A porta de Ibn Bodron veio depois a chamar-se de Genicoca ou

da Traição. Este último nome e a referência à “porta falsa” do docu-
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FIG. 66 – Porta de Genicoca, vista do exterior. Desenho pombalino.



mento do séc. XVI levam-nos a supor uma porta pequena e escusa:

mas isso não se coaduna inteiramente com a representação que dela

nos ficou num desenho do séc. XIX (Fig. 47) e num outro de

Magne (Figs. 66 e 67).

Tais desenhos deixam-nos pensar numa porta semelhante à do

paço episcopal que ainda hoje se mantém no canto sudeste do

Museu Nacional de Machado de Castro (Fig. 53). O do séc. XIX

foi feito, provavelmente, sobre o de Magne. O pináculo que se vê

por detrás da porta corresponderá à torre dos sinos da igreja de 

S. Pedro, que A. Nogueira Gonçalves (1980: 153-156) localizou.

A arquitectura da porta de Genicoca suscita diversos problemas.

Podemos, em primeiro lugar, perguntar-nos se as casas que se vêem

de um lado e do outro da porta, no exterior da muralha, corres-

pondem a torres que terão sido adaptadas a habitações. Mas não

deveria haver torres numa porta “da traição”. Por outro lado, tendo

em conta o escarpado da encosta do lado exterior da muralha, não

esperaríamos casas encostadas a ela, do lado de fora. A sua estabili-

dade poderia ser reduzida – a menos que tivessem sido instaladas

em sólidas torres. Mas a superfície das casas parece excessiva para

hipotéticas torres que tivessem flanqueado a porta de Genicoca. Se

passarmos do plano ao alçado, os três andares das casas sugerem

uma altura de pelo menos 8m até ao beirado. Ora, porque o para-

mento da muralha em que o arco se rasga é idêntico de baixo até

cima (no desenho do séc. XIX), devemos concluir que a muralha

tinha essa mesma altura. Tal dimensão não nos parece excessiva.

Mas a fresta acima do arco deixa suspeitar de uma quadra ou sala

sobre a passagem. Ora, se dermos a essa suposta quadra um pé-

direito de 3m, o pavimento dela ficaria a 5m. Se o pavimento

ficasse ao nível do adarve, este correria a essa altura. Em tal caso,

teríamos uma cortina com cerca de 5m até ao adarve, acrescentada

pelo parapeito coroado de ameias. A porta de Genicoca poderia

então abrir-se numa torre de 8m, que subiria acima do plano da

muralha. Uma altura de 5m para a muralha parece, porém, redu-
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FIG. 67 – Porta de Genicoca, vista do interior. Desenho pombalino.



FIG. 68 – A muralha de Coimbra na couraça de Lisboa. Planta de Elsden.



zida – mesmo pensando que, neste ponto, sobre uma íngreme

encosta, o muro poderia ser mais baixo do que noutros pontos do

percurso com menores defesas naturais.

Talvez as deduções que fizemos a partir do desenho do séc. XIX

sejam erróneas. O desenhador poderá ter representado a muralha

de maneira convencional, dando-lhe, de baixo até ao cimo, um

paramento uniforme. Talvez o não fosse. Podemos admitir que as

casas, construídas apoiadas no muro numa época em que este já não

tinha utilidade, foram ligadas por uma passagem sobre o arco. A

fresta não seria a de uma suposta divisão na torre, mas teria sido

aberta para iluminar essa passagem então construída sobre a mura-

lha e destinada à comunicação interna de uma casa com outra.

Nem os arcos de ferradura da porta nem o nome árabe dela são

prova segura de uma origem muçulmana. A porta do paço epis-

copal tem sido datada do séc. XII e até, possivelmente, de data

avançada dentro desse século (CORREIA e GONÇALVES, 1947:

160). Talvez esta porta do paço tenha sido edificada no tempo em

que o bispo D. Miguel Salomão (1162-1176) realizou obras

importantes na residência episcopal. A referência à porta de Ibn

Bodron em 1094 prova que ela já existia nessa data. Mas não se

nos afigura inviável que tenha sido remodelada posteriormente,

no âmbito de obras de refortificação realizadas na segunda metade

do séc. XII.

Da porta de Genicoca ou da Traição, a muralha descia, acom-

panhando o lado sul da actual couraça de Lisboa, até à Estrela.

Deste troço ficaram-nos uma planta e um alçado realizados por

Guilherme Francisco Elsden no tempo do Marquês de Pombal

(Figs. 68 e 69). O Mappa da Couraça de Lisboa, também pomba-

lino (Fig. 70), ilustra igualmente a muralha.

Plantas e alçado já não mostram a porta de Belcouce, que esta-

ria destruída quando o levantamento topográfico foi feito.

A posição exacta da porta de Belcouce, que o desenho de Baldi,

feito em 1669, representa (Fig. 15), suscita algumas dúvidas. É pro-

vável que se situasse na actual volta da couraça de Lisboa para a cou-

raça da Estrela, em frente ao jardim do Governo Civil, mas não

podemos assegurar que fosse esse o seu preciso lugar: não se acha-

ria, pelo menos parcialmente, nesse jardim?

Também é desconhecida a data da sua demolição. Os desenhos

de Magne (Fig. 71) e de Guilherme Francisco Elsden (Fig. 69),

bem como a planta do mesmo Elsden (Fig. 68), o Mappa de parte
da Cidade de Coimbra, desenhado por Magne (Fig. 72) e o Mappa
da rua desde a Portagem até a Capella de S. Antonio da Estrella
(Fig. 73) já não representam a porta de Belcouce. Estes desenhos e

“mapas” terão sido feitos em 1778 ou 1779. Terá a porta sido

demolida quando, nos inícios do séc. XVIII, se construiu o colé-

gio de Santo António da Estrela, cuja primeira pedra foi lançada

em 1715?

Em 10 de Junho de 1778, conforme se lê em acta da Câmara,

esta determinou “que se demolisse o Arco da Estrella, para se cortar

parte da muralha quanto seja bastante para daquelle sitio haver ser-

ventia corrente e larga, e que depois se guarecesse a muralha para

não ficar disforme, fazendosse remate hum Torrião da mesma pedra

do Arco, para fazer boa vista à referida entrada”.

O arco estava demolido em 18 de Julho, pois nessa data os

vereadores “concordaram que se vendesse a pedra do Arco da
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FIG. 69 – A muralha de Coimbra na couraça de Lisboa.
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Estrella demolido, sendo averiguado o seu

valor”. E, em 24 de Novembro, decidiram avi-

sar Miguel Carlos para que liquidasse a impor-

tância de 30$000 pela “pedra que comprou do

arco e muralha da Estrella”.

Segundo Aires de Campos (1869: 120), este

arco era o famoso romano a que se referiram

António Coelho Gasco e D. Jerónimo de Mas-

carenhas. Não afastando inteiramente essa

interpretação, não deixaremos de perguntar-

nos se o “arco da Estrella” demolido em 1778

não era antes a porta de Belcouce ou o que

dela, nessa data, restaria. As actas da Câmara

sugerem que era algo solidário da muralha.

Nesta hipótese, a porta de Belcouce teria, pelo

menos parcialmente, sobrevivido à edificação

do colégio de Santo António da Estrela. Seja

como for, o projecto camarário de construir

um torreão “para fazer boa vista” não foi pros-

seguido, talvez porque os arquitectos que tra-

balhavam nas obras pombalinas da Universi-

dade pensaram num outro arranjo que chegou

a ser desenhado (Fig. 68) mas que também não

foi executado.

Os desenhos de Magne (Fig. 71) e de Gui-

lherme Francisco Elsden (Fig. 69) não são

coincidentes. O segundo mostra o que seria 

a fachada oriental do colégio. Teria três pisos. FIG. 70 – Planta pombalina da área ao longo da couraça de Lisboa.



FIG. 71 – A muralha de Coimbra entre a Estrela e o Arco da Rua da Alegria. Desenho de Magne.



Vêem-se as janelas do primeiro e do segundo andares, mas o piso

do rés-do-chão acha-se encoberto por um muro no qual se abre

uma porta. Não nos parece que esta desse acesso ao interior do edi-

fício, mas talvez apenas a um adro murado que, por sua vez, daria

entrada à ala oriental do colégio, por uma porta que o muro não

deixa ver. Ao fundo, representa-se a fachada da pequena capela de

Santo António da Estrela.

O desenho de Magne (Fig. 71), feito de outro ponto de obser-

vação, não mostra a fachada oriental do colégio e representa uma

capela cujo aspecto não coincide com o da representação de Elsden.

Ou os desenhos estão incorrectos (ou, pelo menos, um não obser-

vou fielmente o existente) ou, por volta de 1778, a capela da Fig.

69 foi demolida e reconstruída, eventualmente diante da fachada

oriental do colégio.

No Mappa de parte da cidade de Coimbra, representa-se a capela de

Santo António em posição que corresponde ao desenho de Elsden.

O Mappa da rua desde a Portagem até à Capella de Santo Antó-
nio da Estrella (Fig. 73), por outro lado, parece corresponder ao

desenho de Magne (Fig. 71) – salvo que, na altura em que foi feito

este desenho, não estaria construído o que no Mappa se desenha

com traço mais grosso e se deve provavelmente interpretar como

um muro baixo, recortado, com duas pequenas angras. Como o

Mappa corresponde a um projecto para a correcção da couraça,

podemos admitir que tal muro ainda não estava construído quando

Elsden fez o desenho que reproduzimos na Fig. 69. É mesmo pos-

sível que tal muro nunca tenha sido construído, da mesma maneira

que não foi executado o projecto para remate da muralha (ou do

pouco que dela foi mantido).

A planta de G. F. Elsden desenha sumariamente a muralha

numa extensão de 1875 palmos, ou seja, cerca de 412m. O desenho

divide o percurso em secções de 100 palmos (22m) numeradas de

11 (à Estrela) a 29 (à porta da Traição).

Na planta, não são claramente reconhecíveis torreões entre as

portas de Belcouce e da Traição – mas talvez se deva identificar

como cubelo um quadrado sensivelmente no alinhamento da

fachada ocidental do colégio da Trindade. Na gravura de Baldi tam-

bém se não vêem torres – mas podemos admitir que já então algu-

mas delas estivessem convertidas em residências. No Mappa de
parte da Cidade de Coimbra, principalmente da Couraça de Lisboa
(Fig. 72) não é mais claro o desenho de torres entre o Arco da Trai-

ção e o lugar da porta de Belcouce (que o Mappa também já não

representa). A gravura de Hoefnagel (Fig. 3), porém, mostra dois

cubelos quadrados.

O alçado de Elsden que representa as secções 11 a 19 da sua

planta desenha apenas, num percurso de quase 120m, uma torre.

Noutro troço do circuito, entre as portas de Almedina e Nova,

a torre do paço de Sobre-Ribas e a do prior do Ameal (ou torre

d’Anto) distam cerca de 45m uma da outra. É possível que, entre as

portas da Traição e de Belcouce, dado que a encosta era íngreme e

o assalto, por aí, muito difícil, as torres ficassem mais distanciadas

umas das outras. Mas dificilmente admitiremos que só houvesse

uma ou duas. Aliás, A. Nogueira Gonçalves (CORREIA e GONÇAL-

VES, 1947: 4) reconheceu duas no edifício que é hoje o Instituto

Justiça e Paz, bem perto uma da outra.

Vamos admitir que a escala do desenho do alçado de Elsden se

aplica, não apenas na horizontal, mas também na vertical. Isso não
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FIG. 72 – Planta da cidade de Coimbra desenhada por Magne.



é inteiramente seguro, mas parece mais do que provável, tanto mais

que a inclinação da rua está quase correctamente observada. Com

efeito, se imaginarmos a porta de Belcouce na posição em que a

reconstituímos e medirmos a distância até ao extremo esquerdo do

alçado, acharemos cerca de 814 palmos ou pouco mais de 180m e

uma diferença de cota de cerca de 77 palmos ou 17m. Tomando a

cota actual da couraça em frente do portão do Governo Civil e

subindo a ladeira numa extensão de 180m, acharemos, de acordo

com a planta actual da cidade, uma diferença de cota de 23m. 

A discrepância é, pois, de apenas 3,3%.

Observada a escala, teremos de concluir que a torre já meio

arruinada do desenho de Elsden se mantinha, em 1778, com mais

de 6,5m de altura e que o adarve, perto da já então destruída

porta de Belcouce, se achava a quase 7,5m acima do pavimento da

rua. Se calcularmos que o plano do adarve passava ligeiramente

acima do plano do fecho do arco da porta de Belcouce, teremos

de dar a este uma altura inferior a 7m. Admitindo agora que são

correctas as proporções dadas por Baldi ao arco e à torre em que

ele se insere, a torre de Belcouce não teria menos de 9m. Sendo

esta a dimensão mínima que deduzimos, nada nos deixa supor

que a torre fosse muito mais alta. O desenho de Baldi não deixa

crer que, sobre a porta, houvesse uma quadra ou divisão como

aquela que, mais adiante, iremos encontrar na torre (fernandina)

de Almedina.

Porta/torre, a julgar pelo desenho de Baldi, e não obstante a sua

altura, parece fraca para uma das principais entradas da cidade. 

Ter-se-ão construído outras torres que completassem a defesa?

A gravura de Baldi representa, à esquerda da porta, um prédio

cujo telhado parece ligeiramente trapezoidal e de uma água só, ver-

tente para o lado do rio. Talvez este prédio seja o que Pedro de

Alpoim tomou de aforamento perpétuo, em 1520 (FARIA, 1946:

397-399).

Nesse ano, Diogo Homem, contador dos almoxarifados de

Coimbra e Aveiro, aforou a Pedro de Alpoim “huma torre muito

daneficada sobre a dita porta de Belcouce, que parte da parte do

norte com pardieiros de Joam Alvarez da Cunha que foram de 

D. Affonso de Tayde, alcayde moor da dita cydade e do sull parte

com rua pruvica que vay per bayxo da dita torre pela couraça a Via

Longa [hoje, rua da Alegria] e da parte do levante parte com rua

pruvica que vay da rua das Fangas [hoje, de Fernandes Tomás] por

amtre suas casas e quimtaes e casas do dito Joham Alvarez e muro

da dita cydade e da parte do ponente parte com barroquas do dito

Joham Alvarez da Cunha que estam sobre a dita couraça e sobre o

rio de Mondeguo”.

Este João Álvares da Cunha, senhor de Pombeiro, teve uma

filha, D. Tomásia, que casou com D. Garcia de Almeida, primeiro

reitor da Universidade de Coimbra depois da transferência que 

D. João III fez das Escolas, em 1537. Ou João Álvares da Cunha ou

D. Garcia de Almeida, entre 1520 (data do aforamento de Pedro 

de Alpoim) e 1537, terão feito, dos pardieiros, uma residência apa-

laçada (no lugar que o Governo Civil hoje ocupa), na qual funcio-

naram, durante algum tempo, aulas da Universidade reinstalada em

Coimbra. O paço, porém, foi gravemente atingido por um incên-

dio não muitos anos antes de 1554. Ao incêndio se refere Inácio de

Morais no seu famoso Conimbricae Encomium.
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FIG. 73 – Planta pombalina das áreas da Portagem, da Estrela e da couraça de Lisboa.



Voltando ao documento de 1520, diz ele ainda que “a dita torre

estava muito daneficada e arrunhada dalto a baixo de foguo que se

diz que lhe foy lançado em outro tempo de guerra”.

Pedro de Alpoim comprometeu-se a reparar a torre “ate aquella

altura em que da huma e da outra parte ora esta, que seram tres bra-

ças, pouco mais ou menos”. A torre teria, pois, entre 5,40 e 6,60m

de altura (consoante dermos à braça o valor de 1,80 ou 2,20m).

Não diz o documento para que fim pretendia Pedro de Alpoim

a dita torre. Mas não era para a reparar como torre defensiva da

muralha, pois o contrato apresenta a seguinte cláusula: “semdo a

dita torre necesarja para defensam da dita cidade, o jmquillino que

a pesojr a solte livremente para se nella fazer todo o que necessari[o]

for”. Manifestamente, trata-se de uma cláusula de prudência: não se

previa que a torre pudesse voltar a ser necessária como torre de

defesa, mas salvaguardava-se essa eventualidade.

O aforamento, porém, ia contra um acórdão da Câmara, de 6

de Abril de 1519, no sentido de que em nenhum tempo se aforas-

sem as torres que estavam sobre as portas da cidade e junto delas

(Livro de regimentos, 1938: 160). A Câmara havia mesmo protes-

tado contra um aforamento, feito poucos anos antes, a Diogo de Sá,

à porta de Belcouce. Por isso Pedro de Alpoim desistiu do afora-

mento em 1521 (CAMPOS, 1867: 92; FARIA, 1946: 278).

Posteriormente, porém, a torre há-de ter sido mesmo convertida

em residência, tal como se mostra na gravura de Baldi.

Logo abaixo desta torre ficava outra, pentagonal, similar à que

D. Sancho havia mandado edificar no castelo. Conserva-se ela

numa razoável altura, incorporada no edifício do Governo Civil. 

A lápide fundacional permite datá-la de 1211, isto é, também do

tempo de D. Sancho I (BARROCA, 2000, II (I), inscrição n.° 265).

A poderosa torre pentagonal marca uma inflexão na direcção da

muralha que, a partir daí, corre paralela à rua de Fernandes Tomás.

As torres pentagonais são, aliás, mais comuns em ângulos ou coto-

velos das muralhas. A simples inflexão do traçado não justifica,

porém, obra tão forte como é a da torre. Associando esta observa-

ção à que anteriormente fizemos (a de que a porta de Belcouce, em

si mesma, não seria obra de grande capacidade defensiva), podemos

perguntar-nos se a porta, a torre de Pedro de Alpoim e a torre pen-

tagonal de D. Sancho não se incluiriam num mesmo complexo

defensivo.

A reconstituição integral deste recinto castrense parece-nos hoje

difícil. Mas confrontando a planta pombalina do castelo com a

planta do que julgamos poder reconstituir do complexo defensivo

de Belcouce, afigura-se-nos haver alguma similitude nas posições

relativas das torres pentagonais e das portas da muralha.

Voltando ao desenho de Baldi, feito em 1669, não é inteira-

mente seguro que uma torre que o artista desenhou, com duas

janelas voltadas a poente, corresponda à torre pentagonal de 

D. Sancho. Segundo A. Nogueira Gonçalves (CORREIA e GON-

ÇALVES, 1947: 150-151), este edifício quadrado seria o paço do

conde de Santa Cruz, construído no local do anterior de D. Gar-

cia de Almeida; a torre quinária de D. Sancho ver-se-ia mais

abaixo, onde a muralha faz acentuado cotovelo, e achar-se-ia em

1669 já amputada. Ao contrário do que diz Aires de Campos

(1869: 120), não teria sido parcialmente derrubada só nos inícios

do séc. XVIII, quando se edificou neste local o colégio de Santo
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António da Estrela. A interpretação de A. Nogueira Gonçalves não

nos parece, porém, óbvia.

O colégio, cuja primeira pedra foi lançada em 1715, tomou o

nome da capelinha que se vê no alçado de Elsden, se ilustra no dese-

nho de J. C. Magne e se pode localizar no Mappa de parte da cidade
de Coimbra.

Extinto o colégio em 1834, o edifício teve diversos usos e acabou

por ser demolido para dar lugar à residência construída na década de

1920 com projecto de Raúl Lino. É nesta que se encontra hoje ins-

talado o Governo Civil (CORREIA e GONÇALVES, 1947: 150-151;

GONÇALVES, 1980: 315-323; VASCONCELOS, 1987: 271-279).

A história do que, nesta área correspondente a uma das princi-

pais entradas na cidade, se foi construindo, deitando abaixo e ree-

dificando está por fazer em pormenor. Documentos de 1759, 1767

e 1771 (anteriores, mas de poucos anos, à suposta data de demoli-

ção da porta de Belcouce e (ou) do arco romano), referem-se ao

“arco da Estrela” (CAMPOS, 1872: 261 e 292). Segundo o resumo

que Aires de Campos faz do último destes documentos, Francisco

de Moura teria solicitado que lhe fosse aforado um pedaço de

muralha fronteiro às casas que tinha ao fundo da couraça de Lisboa,

junto ao arco da Estrela, a fim de na dita muralha construir um arco

alto e correspondente ao outro contíguo, o dito arco da Estrela,

para amparo e segurança das ditas casas. Parece-nos que Francisco

de Moura pretendia construir um arco perpendicular à muralha 

– pois só assim reforçaria a segurança das suas casas. O “arco da

Estrela” seria a porta da muralha? Ou o arco honorífico romano?

Ou outro arco ainda?

Antes de deixarmos este troço da muralha, temos de recordar

que Hoefnagel representa, pela encosta abaixo, até ao rio, uma cou-

raça. O termo, depois abusivamente usado, designa um muro pro-

vido de duplo parapeito e que arrancava de uma muralha, perpen-

dicular ou obliquamente a ela. No fim da couraça de Hoefnagel,

mesmo na margem do rio, vê-se uma porta flanqueada por torres.

A couraça de Hoefnagel não é inequivocamente representada por

Baldi, ainda que este desenhe, na encosta, um muro ziguezagueante.

Se o muro do italiano corresponde à vedação da propriedade dos

Bentos, esta poderá ter aproveitado parcialmente a couraça que, no

séc. XVII, se acharia arruinada ou, pelo menos, já sem ameias.

A gravura de Hoefnagel não será inteiramente fantasista. A cou-

raça seria um caminho protegido que viria até ao rio, de modo a

permitir o abastecimento de água e uma eventual saída de mensa-

geiros que, tomando discreto barco, poderiam furtivamente ir rio

acima ou rio abaixo. Na década de 1980, quando se fizeram em

Coimbra grandes obras de renovação do saneamento, vestígios da

“torre” que Hoefnagel representa foram observados a considerável

profundidade na avenida Navarro, em frente do n.° 58 (restaurante

D. Pedro).

Desconhecemos documentos que inequivocamente se refiram a

esta couraça. Mas é a ela, provavelmente, que alude um do-

cumento de 1194: um contrato de venda de uma casa in suburbio
Colimbrie in loco qui dicitur couracia circa flumen Mondeci, “no

subúrbio de Coimbra, no lugar que chamam couraça, perto do rio

Mondego” (MADAHIL, 1935, doc. CXXXII). Datam dos fins do

séc. XII, aliás, as primeiras couraças da Península Ibérica (TORRES

BALBAS, 1971: 542).
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O percurso da couraça poderá corresponder às íngremes escadas

do Quinchorro que ainda hoje descem da couraça de Lisboa à rua

de Alegria. Talvez “quinchorro” seja o mesmo que “quinchouso”,

com o sentido de cerrado ou cercado. A couraça sairia daquele

ponto da muralha onde, no alçado de Elsden, se observa uma porta

– aliás, ainda hoje existente.

A porta parece inserida, no alçado de Elsden, num recuo da

muralha ou num troço dela que seria mais espesso. O mesmo por-

menor se observa na gravura de Baldi, visto agora do lado de fora.

Não nos parece muito convincente a hipótese de ter havido um

reforço da muralha num ponto em que ela, menos estável, tivesse

cedido ou a de haver, no ponto de arranque da couraça, uma plata-

forma larga onde se pudessem concentrar atiradores que protege-

riam quem descesse a couraça para ir abastecer-se de água.

A couraça, cruzando perpendicularmente a rua da Alegria, inter-

rompia o caminho que saía da cidade para a Beira. É possível que

houvesse nela o arco de passagem que Hoefnagel representa. Tal

arco, porém, constituiria um ponto fraco que permitiria a entrada

de assaltantes. Mesmo pensando que estes estariam debaixo do tiro

lançado da muralha e da couraça, o dispositivo não seria, estrategi-

camente, muito forte. Podemos pensar que Hoefnagel, represen-

tando uma couraça que ainda subsistiria no séc. XVI, lhe deu um

percurso fantasista – e que a couraça, partindo de um ponto da

muralha ligeiramente acima da porta de Belcouce, tinha percurso

muito diferente, estando no ponto mais alto da rua da Alegria o tal

arco sem o qual ficaria interrompido o caminho para a Beira. De

qualquer forma, um caminho pela rua hoje chamada da Alegria só

seria praticável se na couraça houvesse um arco.

Na área da Estrela e da antiga igreja de S. Cristóvão, o beco da

Amoreira e a rua dos Esteireiros desenham um arco de círculo que,

por ter um desenho contrário ao que seria o modelado natural do

terreno, não pode deixar de surpreender-nos. As curvas de nível

naturais, prévias a qualquer edificação (romana ou medieval), for-

mariam uma convexidade voltada a sudoeste. Aquelas ruas, pelo

contrário, formam, para quem se situa (ou imagina situado) na torre

pentagonal de D. Sancho, um côncavo. O mais provável é que tal

anomalia se explique pela existência de qualquer recinto ou edifício

muito antigo que terá desaparecido sem deixar outro vestígio que

não seja, na malha urbana, essa estranha configuração. Talvez se deva

considerar a hipótese de um “castelo” anterior ao da porta do Sol.

Se, à planta da área, sobrepusermos, na mesma escala, a do cas-

telo de Guimarães, não deixaremos de surpreender-nos por uma

certa similitude de forma e dimensões (Fig. 74). Aquele castelo é,

todavia, posterior ao que poderia ter sido um “castelo” à Estrela.

Similar na forma, mas de muito menores dimensões, é o castelo ses-

nandino de Penela.

A hipótese de um castelo ou recinto murado para estaciona-

mento de tropas permanentes junto à porta de Belcouce, no tempo

de D. Sesnando, parece-nos digna de consideração. Mas não temos

segura prova de obras de defesa realizadas em Coimbra por D. Ses-

nando. Não é claro nos seus dizeres, o único documento que pode-

remos alegar em abono de tais obras (PMH, DC., n.° 686, de

1087). Diz o conde: prefatam civitatem cum confinibus ex necessariis
omnibus restauravi et tutissimis presidiis firmiter adarmavi, “restaurei

a dita cidade, bem como os seus confins, com tudo quanto era

necessário e guarneci solidamente com seguras muralhas”.
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Para além das dúvidas que a autenticidade do documento pode

suscitar, não é claro se as muralhas foram erguidas na cidade de

Coimbra ou em povoações dos seus confins (neste caso, em Penela,

Arouce, Santa Eulália, Montemor-o-Velho e noutros lugares).

Ainda em 1140, sítios como Enxofães, Murtede, Arazede, Buarcos

(ou Eimede) e Maiorca são ditos in confinibus Colimbrie (LS., 

n.° 126).

Se tal castelo existiu, terá sido abandonado no tempo de 

D. Afonso Henriques e substituído por outro, junto da porta 

do Sol?

Da porta de Belcouce à porta de Almedina

Da porta de Belcouce, a muralha seguia até à de Almedina. As

casas do lado ocidental da rua de Fernandes Tomás apoiam nela as

suas traseiras (ou incorporam-na).

Neste percurso estão identificadas duas torres: a de D. Joana e 

a do Engenho ou Trabuquete (DUARTE, 2005: 107); mas have-

ria mais.

Sem pretendermos recensear os documentos conhecidos sobre

estas torres, não deixaremos de referir dois deles. Um, de 29 de

Março de 1427 (CAMPOS, 1875: 32, doc. n.° LX), corresponde 

ao aforamento de um “lanço do muro ataa tore de dona Johana e

asy como vay ataa tore de Belcoyce e asy ataa o resyo honde soya

destar o trabuquete”. Diz que Fernão da Fonseca, a quem foi feito

o aforamento, devia autorizar, em caso de necessidade, que “pode-

sen andar pelo dito muro e casas e tore e alpenderes”. Outro, de 17

de Outubro de 1502 (CAMPOS, 1875: 57, doc. n.° CIII), confirma

um aforamento da barbacã da cidade, “asy como parte de hũa parte

com a tore do emgenho e core de lomguo ate a tore da rrolaçam”.

Esta última era a torre de Almedina.

Temos algumas dúvidas quanto à identificação da “torre do

engenho”. O Tombo Antigo de 1532 regista doze casas na rua das

Fangas (hoje, de Fernandes Tomás) construídas sobre andaimos dos
muros (isto é, sobre a muralha), estando três delas instaladas em (ou
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FIG. 74 – Planta do Castelo de Guimarães sobreposta à malha urbana actual 
da área da Estrela.



FIG. 75 – Desenho de Baldi, com a muralha sublinhada.



incorporando) torres da muralha (Tombo Antigo: 208-211). De

uma delas diz-se “que se chama a do ẽgenho com hum circuyto” 

e que estava aforada aos herdeiros de João Álvares da Cunha. Ora,

como vimos, a casa de João Álvares da Cunha ficava no sítio que o

edifício do Governo Civil hoje ocupa. A “torre do engenho” seria,

pois, a que D. Sancho I havia mandado construir?

Ao longo da muralha, desde a porta de Belcouce à de Almedina,

corria a barbacã erguida no tempo de D. Fernando. Interrompia-se

junto desta segunda porta. Ou melhor: havia junto dela um arco

que permitia a passagem. E a barbacã continuava-se depois no sen-

tido da porta Nova, situada na rua do Corpo de Deus.

Em 1431 fez-se aforamento de uma casa que soya de ser car-
cova… a quall casa parte com tendas que fforam do dito Garcia Fer-
nandes ataa o muro e barbacãa (CAMPOS, 1875: 33, doc. LXII). O

termo “cárcova” aplicava-se a fosso mas também, segundo Viterbo,

a porta falsa ou caminho encoberto. Faz mais sentido, no caso deste

aforamento, que fosse porta, pois os emprazadores obrigavam-se a

derrubar a casa e a abrirem a cárcova em tempo de guerra. Se se

trata de porta, ficaria na muralha ou na barbacã? Mas não encon-

trámos nenhuma inequívoca atestação de “cárcova” como porta

falsa e a única abonação de Viterbo é exactamente este documento

de 1431. O desenho de Baldi (Fig. 75) representa, porém, à direita

da torre de Almedina, o que parece ser uma porta. Pela sua posição,

parece situar-se na barbacã e não na muralha – ainda que esta even-

tual porta, tão perto do arco de Almedina, nos deixe perplexos.

Do lado da porta de Belcouce, a barbacã arrancaria do segundo

contraforte redondo daquele potente muro que descia dessa porta

até à entrada da rua da Alegria, ou da entrada desta rua, descendo

até à Portagem. O desenho de Baldi permite-nos considerar ambas

as hipóteses. Mas talvez a barbacã de D. Fernando seja o muro que

parte daquele segundo contraforte redondo e o muro, também con-

trafortado, que a gravura de Baldi representa entre o ponto mais

alto da rua de Alegria e a Portagem, tenha sido edificado por volta

de 1413-1417, numa ocasião em que se fizeram novas obras nos

muros da cidade (MONTEIRO, 1999: 137-138).

Um documento de 1419 poderá referir-se a estes dois muros.

Trata-se de uma carta de renúncia, feita por Gil Vasques e sua

mulher, Ana Durães, a favor do concelho, de um emprazamento da

“coyraça velha da dita cidade dapar da portagem com seus bordos e

terras e perteenças da redor… como parte com os muros da dita

coyraça nova e velha” (CAMPOS, 1875: 31, doc. n.° LVII). Não é

seguro, porém, que a “coyraça velha” se reporte a um muro de 

D. Fernando e a “coyraça nova” a outro mais recente. Na época, a

muralha da cidade é tão consistentemente designada por “muro”, e

a barbacã por esse mesmo nome (de barbacã), que não podemos

deixar de perguntar-nos a que é que correspondem, exactamente, as

“couraças” velha e nova de 1419. Mas ambas ficavam na (ou perto

da) Portagem. Talvez a couraça velha fosse a que Hoefnagel repre-

senta e a nova, o paredão que sustenta a descida da rua da Alegria à

Portagem e se mostra nas gravuras de Hoefnagel e Baldi.

A barbacã de D. Fernando, que se construía por volta de 1373

(MONTEIRO, 1999: 128-129), estará hoje por detrás das casas do

lado oriental da rua de Ferreira Borges (ou terá sido destruída por

elas). Nela se integrava o arco de Almedina, por onde se fazia o

acesso. E logo acima ficava a porta da muralha propriamente dita,

isto é, a torre de Almedina.
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O fosso que antecedia a barbacã interrompia-se, obviamente,

diante do arco de Almedina. Em escavações recentes no edifício da

Coimbra Editora encontraram-se a parte terminal do fosso e uma

esquina da torre que, do lado sul, flanquearia o arco da barbacã 

(Fig. 76).

O arco quebrado de Almedina (Fig. 77) tem sido atribuído à

época de D. Manuel (CORREIA e GONÇALVES, 1947: 7; DIAS, 1982:

56-57). O escudo nacional que o encima, com as quinas laterais

apontadas ao centro, corresponde a um modelo que já se não usava

desde os tempos de D. João II, rei que reformou o escudo. A.

Nogueira Gonçalves e Pedro Dias (ll. cc.) argumentaram, porém,

que se terá usado, no arco manuelino, um modelo arcaizante; e men-

cionam, em abono da sua tese, escudos nacionais semelhantes lavra-

dos em Coimbra nos inícios do séc. XVI. Mas tais escudos encon-

tram-se em obras particulares, onde parece mais aceitável o

arcaísmo. Surpreende que numa obra oficial como era a do arco se

tenha usado um escudo arcaizante. A ter havido reforma manuelina

do arco, poderá ter-se usado um modelo de escudo antigo como

memória da antiguidade do arco reformado?

O arco de Almedina seria flanqueado por torres. Talvez à do

lado sul se refira o Tombo Antigo de 1532, quando diz que “tem

majs a dita cidade na rua da Calçada os aliçerces das casas que traz

Jorge Lopez mercador”. Tinham, “da parte da rua da Calçada”, 5

varas e 2/3, e, “na volta que vay pera a almedina”, 3 varas (Tombo
Antigo. 66). Quase todos os autores que têm tratado das medidas

portuguesas da Idade Média ou do séc. XVI concordam em atribuir

à vara, 1,10m. Do Tombo Antigo, porém, parece dever deduzir-se

que a vara, em Coimbra, no séc. XVI, tinha cerca de 1,80m. Com

efeito, naquele registo das propriedades camarárias diz-se que a

torre de Almedina tinha 7 varas de lado. Porque a torre tem 12m

de lado, a vara equivaleria a 1,80m.

Passado o arco, ergue-se a torre. A cronologia das suas diversas

fases foi apresentada por A. Nogueira Gonçalves, numa obra que

223

JO
R

G
E

D
E

A
L

A
R

C
Ã

O
•

C
O

IM
B

R
A

:
A

M
O

N
T

A
G

E
M

D
O

C
E

N
Á

R
IO

 U
R

B
A

N
O

FIG. 76 – Muralha, barbacã e fosso na porta de Almedina.



não consentia nem demoradas descrições, nem desenhos com pro-

postas de reconstituição planimétrica ou volumétrica, nem desen-

volvidos argumentos para justificar as propostas feitas (CORREIA

e GONÇALVES, 1947: 6-7).

Para A. Nogueira Gonçalves (e esperamos não desvirtuar o pen-

samento de um autor que já não se pode explicar nem corrigir-nos

ou ensinar-nos), a parte mais antiga da porta de Almedina configu-

rar-se-ia como uma passagem entre dois cubelos avançados. Teria

sido construída depois da reconquista cristã de Coimbra em 878 –

data que o autor atribuiu à muralha da cidade.

Não deixou A. Nogueira Gonçalves escrito que cobertura pode-

ria ter sido a desta primeira porta. Em seu entender, os arcos (que

seriam inicialmente de ferradura) e a abóbada existentes seriam do

tempo dos condes portucalenses.

“A grande modificação que acabou de dar à entrada principal da

cidade a feição actual – escreveu o autor – pertence à época manue-

lina, na sua primeira fase, fim do séc. XV, princípios do XVI. 

O cubelo da parte de fora foi acrescentado em plano por justaposi-

ção, como se vê pela costura, e subido em altura desde o nível do

baixo-relevo do leão. O cubelo da parte do morro da cidade foi

inteiramente reconstituído, tendo-se aproveitado os grandes silha-

res romanos para a esquina. Lançou-se a abóbada em arco quebrado

e continuou-se o torreão para o alto”.

Parece injustificável, no tempo de D. Manuel, obra tão forte.

Poucos anos depois, como vimos, aforava-se a Pedro de Alpoim
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FIG. 77 – Arco de Almedina.



uma torre da muralha junto à porta de Belcouce – embora a

Câmara fosse contrária ao aforamento das torres que estavam sobre

as portas da cidade e junto delas e Pedro de Alpoim tenha logo

desistido do emprazamento. Mas o tombo da Câmara de 1532

(Tombo Antigo) mostra que a torre e o arco de Almedina, bem como

a barbacã, estavam afogadas por prédios de habitação que já não

seriam, nessa data, muito recentes. Aliás, a muralha estaria amea-

çada por quem então já a ia destruindo, e a Câmara viu-se obrigada,

nos inícios do séc. XVI, a determinar “que nenhuma pessoa de

qualquer qualidade que seja mande tirar nem arrancar pedra dos

muros a dentro desta cidade nem dos muros afora, ao redor

deles…”. Determinou ainda a Câmara que todo aquele que rom-

pesse a muralha ou tirasse pedra dela refizesse tudo às suas custas

(Livro de regimẽtos e posturas, 1940: 51). Pelo menos desde 1451

havia casas encostadas à face exterior da barbacã, com fachada para

a calçada (isto é, para a rua de Ferreira Borges) (CAMPOS, 1875: 39,

doc. n.° LXXII). Equívoco é um documento de 1408, que fala 

de “hũas cassas que sam sobre a porta da almedina da dita Cidade

que partem com a torre da almedina” (CAMPOS, 1875: 29, doc. 

n.° LIII). Provavelmente, “sobre” não significa “em cima de” mas

“acima de” ou “junto de”. O Tombo Antigo mostra que, em 1532,

havia muitas casas encostadas à muralha e à barbacã, a sul e a norte

da porta de Almedina (e, deste último lado, até à porta Nova da rua

do Corpo de Deus). Por outro lado, se a torre foi feita no tempo de

D. Manuel, que obra terá D. Fernando mandado executar nela?

Nenhuma? No Livro do Almoxarifado de 1395 diz-se que o rei tinha

hũa tenda com a dicta porta (a de Almedina) a quall foy tapada cando
fezerom a tore nova da dicta porta. Se, em 1395, havia na porta de

Almedina uma torre que nessa data era “nova”, não terá sido essa

torre edificada no tempo de D. Fernando?

A obra que A. Nogueira Gonçalves atribuiu a D. Manuel ade-

qua-se mais ao tempo de D. Fernando. Aliás, já outros autores sus-

tentaram essa cronologia. A força da torre, as frestas muito estreitas

(das quais, hoje, só se vê uma), os matacães e o escudo nacional que

se entrevê ainda, muito corroído, na parte terminal superior do

chanfro da esquina, do lado direito de quem entra, depõem a favor

de uma obra anterior a D. Manuel. Mais uma vez, A. Nogueira

Gonçalves considera que se usou, no tempo do Venturoso, um

escudo que D. João II tinha reformado e abandonado.

Pedro Dias (1982: 56-57) considera estranho que, havendo

tanta documentação sobre obras em Coimbra no tempo de 

D. Manuel, não se ache referência às obras na torre de Almedina. 

A estranheza desaparece se atribuirmos a torre a D. Fernando e não

ao rei Venturoso.

A reconstituição das diversas fases da porta de Almedina é extre-

mamente difícil. Se, olhando do lado direito de quem sobe, e dando

atenção a aparelhos construtivos e suas articulações, podemos for-

mular uma hipótese aceitável sobre como a torre foi sendo remode-

lada e acrescentada, não encontramos, do lado esquerdo, exacta cor-

respondência.

É possível (ou mesmo provável) que a primitiva porta da mura-

lha (romana? muçulmana? cristã do séc. X?) ficasse no enfiamento

da rua de Quebra-Costas. Esse era o alinhamento do decumanus
maximus da cidade romana. Pelo decumanus descia a cloaca princi-

pal da cidade – cloaca que, desde a Idade Média, foi conhecida pelo

nome de sota. Já anteriormente observámos que ainda há vestígios
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da sota nas traseiras do prédio que tem os n.os 24, 26 e 28 do Arco

da Almedina.

As nossas Figs. 78 e 79 propõem uma reconstituição da posição

desta suposta primitiva porta e dos trajectos adjacentes da muralha.

Numa segunda fase, a porta primitiva da muralha terá sido inu-

tilizada e uma nova porta terá sido aberta de modo a que o acesso

à almedina se fizesse agora em cotovelo (Figs. 80 e 81).

Talvez esta obra tenha sido feita por volta de 1116-1117.

A porta poderá ter sido mais tarde acrescentada com um

cubelo do lado ocidental (Fig. 82). Mas também não devemos

excluir a possibilidade de o cubelo ter logo feito parte do plano

original. Nesse caso, nunca teria existido uma porta tal como a

imaginamos na Fig. 81 – e a porta, desde a origem, teria tido a

forma da Fig. 82.
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FIG. 78 – Reconstituição hipotética da primitiva porta da muralha. FIG. 79 – Reconstituição axonométrica da primitiva porta da muralha.



Talvez a esta entrada tenha sido acrescentada uma barbacã de

porta. Os nossos desenhos das Figs. 83 e 84 são apenas uma suges-

tão vaga do que poderia ser essa barbacã, anterior à de D. Fer-

nando. Esta última, aliás, era barbacã de muralha e não apenas bar-

bacã de porta: acompanhava a muralha principal em grande parte

do seu percurso e não constituía mero reforço defensivo de uma

porta.

A nossa imaginada barbacã de porta não tem confirmação

arqueológica ou documental inequívoca. Mas um documento de

1211 (que nos foi comunicado por Leontina Ventura e ao qual já

anteriormente nos referimos) foi assinado inter ambos arcos de porta
de Almedina. Um dos arcos seria o da porta, e o outro, o da barbacã?

Se havia barbacã de porta já no séc. XIII, a sua porta de entrada

estaria sensivelmente na posição do actual Arco de Almedina?
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FIG. 80 – A porta de Almedina no séc. XII. FIG. 81 – A porta de Almedina no séc. XII.



Nas obras de reforço das muralhas empreendidas por D. Fer-

nando, a porta-torre terá sido ampliada.

No séc. XVI, mas antes de 1532, a parte superior da torre foi

transformada com a construção da varanda que hoje a coroa. O

Tombo Antigo de 1532 descreve a torre desta forma:

Item tẽ a dita cidade hũa torre sobre a porta de almedina de hum

sobrado por ser te o meio maçiça cõ suas escadas de pedrarya e ẽ çima hũas

varandas de aredor em que fazẽ camara e em baixo audiencias e ẽ cima tẽ

hũa capela ẽ que se diz missa antes que ẽtrem a camara a qual tẽ em vaõ

de comprido do norte ao vemdaval [sul] sete varas e de largo do soao

[oriente] pera trauessya [ocidente] outras sete varas.

228

JO
R

G
E

D
E

A
L

A
R

C
Ã

O
•

C
O

IM
B

R
A

:
A

M
O

N
T

A
G

E
M

D
O

C
E

N
Á

R
IO

 U
R

B
A

N
O

FIG. 82 – A porta de Almedina no séc. XII (hipótese alternativa). FIG. 83 – Hipotética barbacã de porta no séc. XII (axonometria).



Obras posteriores na torre-porta terão sido de menor importân-

cia, sobretudo no exterior. Mas a torre, perdida a sua função defen-

siva, foi sendo, desde o séc. XVI, afogada por construções que se lhe

encostaram.

Assim definida, em traços muitos gerais, a história da evolução

da torre, temos de precisá-la com mais informação e de apresentar

argumentos que justifiquem as propostas feitas.

Para maior facilidade de exposição, dividiremos a torre em dois

sectores. Quem sobe da rua de Ferreira Borges para a de Quebra-

Costas, encontra uma primeira passagem muito alta, coberta por

abóbada de berço quebrado (ou ogival) e, depois, uma passagem

mais baixa (Figs. 85 e 86). Na parede-diafragma que vence a dife-

rença de altura entre as duas abóbadas vê-se um baixo-relevo

manuelino da Virgem com o Menino – tendo por baixo, noutro

registo, o brasão da cidade. A esta passagem mais baixa, porque

mais antiga, vamos dar o nome de sector A; à passagem mais alta

chamaremos sector B.

Olhando a parede do lado direito de quem sobe (Fig. 87), é

facilmente reconhecível a obra de D. Fernando, que acrescentou,

em planta e em alçado, o cubelo anteriormente existente. Este

último é o que representamos na Fig. 82.

O cubelo apresenta uma base de grossos silhares, aparentemente

erguida com pedras reaproveitadas de construções anteriores. Com

efeito, se os silhares tivessem sido talhados expressamente para for-

mar esse soco, teriam por certo maior regularidade.

Sobre esse soco ergue-se uma obra de pedras grosseiramente

esquadriadas, irregulares na forma e dimensões. Se bem que o

assentamento tenha sido cuidado, as linhas horizontais desse assen-

tamento não são rigorosamente rectas nem regularmente distancia-

das (em altura) umas das outras. Por estas razões classificaremos este

aparelho como alvenaria tendendo para a silharia miúda. Não

temos, infelizmente, elementos que nos permitam comparar este

aparelho com o de outras construções datáveis de Coimbra. Nada
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FIG. 84 – Hipotética barbacã de porta no séc. XII (planimetria).
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FIG. 85 – A porta de Almedina, na actualidade. FIG. 86 – Desenho antigo da porta de Almedina.



tem que ver com o que seria o da torre de menagem do castelo,

construída no tempo de D. Afonso Henriques. Seria similar ao

“aparelho incerto” que Vergílio Correia atribui à desaparecida torre

pentagonal de D. Sancho, integrada no recinto do castelo?

Não sendo inútil, a comparação do aparelho deste cubelo com

o de outros monumentos eventualmente bem datáveis da cidade ou

da região não nos permitiria ir além de uma data possível ou pro-

vável: nunca poderíamos alcançar uma data segura.

No sector A da torre-porta temos um pano de sólida alvenaria,

entre os dois arcos sobre que assenta a abóbada da passagem mais

baixa da porta da muralha.

Não nos parece que esta alvenaria possa corresponder ao tapa-

mento de qualquer vão ou buraco aberto em data posterior aos fins

do séc. XV ou inícios do XVI – isto é, em época em que as mura-

lhas da cidade, perdida a sua utilidade como defesa, começaram a

ser nalguns pontos destruídas, e noutros, a servir de alicerce ou

encosto de alguns prédios de habitação (com algumas das suas tor-

res aforadas a particulares que as integraram em suas residências).

A hipótese que negamos poderá todavia apoiar-se em actas

camarárias de 1608 que se reportam a buracos feitos pelo livreiro

António Fernandes. Ainda que referidas estas actas por J. Pinto

Loureiro (1954 a: 114), nunca foram transcritos os passos relativos

às obras clandestinas de António Fernandes. Parece-nos oportuno,

por isso, transcrevê-los aqui.

Na sessão de 26 de Junho de 1608, nesta camara foi requerido
por parte do procurador que hũ Antonio Fernandes livreiro e morador
em hũas casas que são foreiras a camara que estão ao pee da tore (sic,

por torre) da vereação mistiquas (isto é, contíguas) com a torre que

elle se metia por demtro e cavando hiha fazemdo minas por baixo da
torre da vereação em que fazia muito prejuizo a torre e imdo com a mina
por diamte daria com a torre da vereação no chão pello que se asemto
(por assentou) em camara que fosse visto o buraqo e mina que o sobre-
dito tinha feito por officiaes e mestres das obras de pedreiros aos quais
desem juramento com a camara para que determinace se fazia prejuizo
a dita mina e buraquo que tinha feito o sobre[dito] e com a emformação
e parecer de todos se tomace rezulução no caso e fazemdo prejuizo se man-
dase tapar de pedra e cal o que se asemtou se fizesse logo e se provese no
sobre dito com diligencia por o prejuizo que diso se pode cauzar.

Na sessão de 2 de Agosto seguinte, nesta camara requereo o pro-
curador geral da cidade que hũ Antonio Fernandes livreiro e morador
em hũas casas que estão ao pee da camara hiha minando a torre da
vereação e fazia ca(?) boraqos e minas para se alargar mais no que
fazia grande prejuizo a camara e daria com tudo no chão e visto por os
sobreditos mandaraõ que fosse visto por os mestres das obras e achamdo
que fazemdo prejuizo a tore e camara e fortaleza della e arqos manda-
raõ que se tapase de pedra e cal a casa do dito Antonio Fernandes, o
que tudo hemcarregaraõ ao procurador geral da cidade pera o dar a
execução de que mandaraõ fazer este asento que asinaraõ.

As minas e buracos eram feitos, como se diz na acta de 26 de

Junho, a partir do interior do prédio de António Fernandes. Admi-

tindo que este prédio ficava encostado à torre de Almedina, e

supondo que António Fernandes tinha escavado uma “mina” na

espessura da torre, vindo sair à passagem sob a torre, teria escavado

cerca de 6m na espessura de uma sólida obra. Não parece isso cre-

dível. Deve também dizer-se que a face ocidental da torre (à qual

poderia estar hipoteticamente encostado o prédio de António Fer-

231

JO
R

G
E

D
E

A
L

A
R

C
Ã

O
•

C
O

IM
B

R
A

:
A

M
O

N
T

A
G

E
M

D
O

C
E

N
Á

R
IO

 U
R

B
A

N
O



FIG. 87 – Torre de Almedina. Lado ocidental da passagem.



nandes) é visível no interior da Galeria Almedina e não é aí obser-

vável qualquer “mina” ou “buraco” que o livreiro tivesse feito e sido

obrigado a tapar. Parece-nos remota a hipótese de a “mina” ter sido

feita a nível inferior ao do actual pavimento da Galeria Almedina 

– e de ser essa a razão da invisibilidade actual do dito “buraco” e seu

tapamento. Talvez a casa do dito António Fernandes ficasse encos-

tada à torre que flanquearia o arco de Almedina. Esta, por sua vez,

ficaria muito perto da torre de Almedina. Assim, a vereação recea-

ria que a “mina”, a ser prosseguida, viesse a pôr em perigo a própria

torre de Almedina. A “mina e buraquo” que António Fernandes terá

feito poderão corresponder aos “buracos” que se observam na torre

recentemente posta a descoberto no interior da Coimbra Editora, e

que seria a torre do flanco sul do arco de Almedina.

Excluída (como nos parece que deve sê-lo) a hipótese de a alvenaria

que hoje observamos na torre de Almedina corresponder ao tapamento

de um buraco, observaremos que, do lado de cima (isto é, do lado

esquerdo da nossa fotografia), esta obra era contida por grossos silhares

que ainda se observam in situ, embora possivelmente remexidos pela

abertura da porta que hoje serve de entrada ao Gabinete do Centro

Histórico. A construção de torres medievais em alvenaria mas com can-

tos de silharia é demasiadamente comum para que este pormenor da

torre-porta de Almedina nos possa surpreender ou deixar perplexos.

A ligação desta parede de alvenaria com o cubelo que anterior-

mente descrevemos suscita-nos, porém, algumas dúvidas.

O arco exterior da porta seria, como observou A. Nogueira

Gonçalves, de ferradura. Posteriormente (no séc. XVI ou em época

mais recente?), a parte inferior do arco foi cortada para o transfor-

mar em arco de volta inteira. Transformações semelhantes obser-

vam-se noutros monumentos, como no castelo da Feira (ALMEIDA,

1986: 161).

Quer para apoio do arco, quer para funcionamento da porta de

madeira (chapeada de ferro) que fecharia a passagem, temos,

porém, de imaginar um pé-direito saliente relativamente ao plano

vertical do muro (qualquer que tenha sido o processo da sua cons-

trução). Esse pé-direito não é hoje observável. São todavia visíveis

silhares que faziam parte dele e foram cortados ou desbastados

(quando o arco de ferradura foi transformado em arco de volta

inteira).
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FIG. 88 – Reconstituição hipotética de um dos arcos da porta de Almedina.



Melhor do que qualquer descrição, a nossa figura esquemática 88

deixa entender por que razão, no alinhamento vertical do que se-

ria o pé-direito do arco, se observam hoje silhares cortados e alve-

naria original.

Voltando ainda ao cubelo, o seu aparelho é tão diferente do da

alvenaria do sector A que nos parece ter sido um acrescento poste-

rior – assim sustentando a existência das duas fases propostas nas

nossas Figs. 81 e 82. Não deixaremos de observar, porém, que tre-

chos de alvenaria similar à do sector A se observam sob o cubelo.

Podemos, assim, considerar duas hipóteses (independentemente de

outras que nos não ocorrem mas poderão ser propostas por quem

tenha mais imaginação):

1. Numa primeira fase, houve uma passagem abobadada e o

acesso, do lado externo, era em patamares construídos de alvenaria 

(e eventualmente lajeados). Mais tarde foi erguido o cubelo, que assen-

tou parcialmente sobre os patamares.

2. A passagem abobadada e o soco de grossos silhares do cubelo

são contemporâneos. Sobre o soco erguia-se um cubelo de taipa ou de

alvenaria (neste caso, semelhante à do sector A?). Posteriormente,

mantendo o soco de silhares, o cubelo foi refeito no aparelho que hoje

se observa e a obra fernandina poupou.

Na segunda hipótese, parece mais credível que o cubelo tenha

sido feito de taipa (com soco e cunhais de pedra, como era hábito)

– pois, se tivesse sido erguido de alvenaria tão sólida como a do sec-

tor A, não necessitaria de reconstrução. Mas, contra-argumen-

tando, diremos que a construção de taipa não está atestada nas

muralhas de Coimbra (o que, porém, não exclui a hipótese de ter

sido usada). Por outro lado, um cubelo de alvenaria poderia ter sido

seriamente danificado por algum ataque. Mas qual? 

Em síntese: a interpretação da porta-torre de Almedina a partir

da observação da parede do lado ocidental (isto é, do lado direito

de quem sobe) não parece demasiadamente difícil – e a única

dúvida séria que se levanta é a da cronologia relativa do que desig-

namos por cubelo: acrescento ou parte integrante do plano da

porta-torre primitiva?

O lado oriental (isto é, o lado esquerdo de quem sobe) (Fig. 89)

suscita, porém, maiores problemas e mais difíceis de resolver de

maneira satisfatória ou verosímil.

Em primeiro lugar, não se observa correspondência com o lado

oposto. A obra do sector B parece toda da mesma época (fernan-

dina), excepto a dos silhares que se observam à direita das duas

portas que hoje correspondem a uma loja de alfarrabista. Se é certo

que se notam algumas diferenças de patina e de erosão dos silha-

res, não podemos equacioná-las com diferentes obras. Parece-nos

que se trata de diferentes “envelhecimentos”, eventualmente cor-

relacionáveis com diferentes qualidades de calcário (retirado de

diferentes pedreiras ou de diferentes bancadas de uma mesma

pedreira).

Os silhares de maior dimensão à direita das portas do alfarra-

bista sobem, todavia, quase à mesma altura do soco do cubelo fron-

teiro. Será que, deste lado, também houve, afinal, um cubelo seme-

lhante ao do lado ocidental da porta? Se houve, foi desmantelado

no tempo de D. Fernando? Se o foi, por que razão?
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Fig. 89 – Torre de Almedina. Lado oriental da passagem.



Em planta (Fig. 90), esses silhares não estão no mesmo exacto

enfiamento da parede do sector A. Cubelo ou pano de muralha,

formaria um ângulo que terá levado o arquitecto ou mestre de obras

de D. Fernando a demoli-lo?

O projecto fernandino era o de uma passagem alta, abobadada,

com matacães. Estes, que são perfeitamente visíveis (quer de baixo,

quer no interior da torre), serviam para lançar projécteis ou água ou

azeite fervente sobre os atacantes.

A abóbada projectada exigia muros paralelos. Se o existente do

lado oriental fazia o desvio que presumimos, não podia servir de

suporte da abóbada: tinha de demolir-se para se lhe corrigir o ali-

nhamento. Mas porque naqueles silhares assentava o arco exterior

do sector A, esses silhares foram mantidos. A considerável altura

da parede permitiria que, com habilidade, de forma quase im-

perceptível e sem perigo de instabilidade, se fosse corrigindo o

desalinho.

A explicação que acabamos de dar não nos convence inteira-

mente.

Uma outra se nos afigura possível: a de os silhares (cujo estado

de conservação é superior ao de quaisquer outros da obra da porta-

-torre, sugerindo modernidade) terem sido introduzidos muito pos-

teriormente, talvez quando na torre se abriu a loja que hoje é do

alfarrabista. Tecnicamente, a operação não seria das mais fáceis.

Mas um hábil mestre de pedraria seria capaz de realizá-la: basta

atendermos a que as ombreiras e as vergas das duas portas da loja

foram introduzidas sem qualquer cedência ou perda de estabilidade

dos silhares da obra medieval.

A hipótese de os silhares em causa serem uma introdução

recente explica, aliás, o que de outro modo seria difícil de entender:

a ausência de quaisquer vestígios do pé-direito saliente sobre que

devia apoiar-se o arco de ferradura e ao qual devia encostar a porta

de madeira. Esta seria cerrada por uma tranca. Num silhar vê-se o

rasgo de inserção dessa tranca.
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FIG. 90 – Planta da torre de Almedina ao nível da base.



Entre os dois arcos (o exterior e o interior) do sector A, observa-

se um paramento de grandes silhares que nos parece constituir a

parte mais antiga de toda a porta-torre. Na parede fronteira (a do

lado direito de quem sobe), corresponde-lhe a alvenaria que ante-

riormente analisámos.

Parece difícil admitir que a primitiva porta tenha sido cons-

truída de modo tão diferente, de um lado e do outro. Isto leva-nos

a considerar que esta silharia pertence a um edifício anterior: a torre

demoliu-o (se é que não se achava então já em ruínas), mas apro-

veitou parcialmente um dos seus muros.

Afigurando-se-nos possível a atribuição desta silharia ao séc. X

(até pela comparação com a de S. Pedro de Lourosa), perguntámo-

-nos primeiro se não estaríamos em presença de uma parede da

igreja de Santa Cristina a que atrás nos referimos. A extensão do

muro e ausência de qualquer vestígio, nele, de uma porta levaram-

-nos a pensar que, tratando-se de vestígio dessa igreja, corresponde-

ria ao muro da cabeceira e não da parede de fachada. Não poderia

tratar-se de parede lateral porque, nesse caso, a fachada ficaria

orientada a norte ou a sul e não, como era canónico, a ocidente.

Abandonámos depois esta hipótese. Se é certo que a igreja de

Santa Cristina ficava secus murum civitatis, “ao longo da muralha da

cidade”, e, provavelmente, perto da porta de Almedina, aquela posi-

ção que lhe imaginámos facilitaria a escalada da muralha.

Numa hipótese alternativa, o muro pertenceria a qualquer outro

edifício antigo. Dificilmente, porém, o poderemos considerar como

vestígio da curtis de D. Sesnando, pois uma residência privada do

séc. XI não seria construída de tão boa silharia. Nem, possivel-

mente, se usaria no séc. XI o tipo de aparelho que se observa na

porta-torre de Almedina. Apenas no caso de a curtis de D. Sesnando

ter aproveitado e integrado edifício público monumental anterior

se poderia considerar a hipótese. Mas, atendendo ao provável tra-

çado da muralha, o suposto edifício de que este muro nos parece

vestígio ficaria fora de muros – e a curtis de D. Sesnando havia de

ficar intramuros.

É possível que os silhares de que falamos e que nos parecem ser

o elemento mais antigo da porta de Almedina correspondam aos

fundamentos de um torreão contemporâneo da hipotética primi-

tiva porta da muralha (Figs. 78 e 79).

A torre de D. Fernando tinha uma vasta quadra coberta de abó-

bada e era iluminada por duas frestas no lado norte, as quais, ao

mesmo tempo, permitiam o tiro. Possivelmente, havia outras fres-

tas do lado ocidental. A abóbada foi posteriormente demolida (nos

inícios do séc. XVI?) e só se vêem dela, hoje, os arranques. No canto

nordeste abrir-se-ia a passagem para o adarve da muralha que cor-

ria até à torre da Contenda.

Da porta de Almedina ao castelo

Da porta de Almedina, a muralha seguia até à rua de Corpo de

Deus. O paço de Sobre-Ribas incorporou um torreão (que se cha-

mou torre da Contenda) (TRINDADE, 2006). Logo acima, a torre

d’Anto corresponde a outro torreão (que foi conhecido como torre

do prior do Ameal).

No n.° 126 da rua de Corpo de Deus foi recentemente des-

coberta uma porta da cerca medieval (DUARTE, 2005: 98-100).
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Deve ser a porta Nova que os cónegos de Santa Cruz abriram com

autorização de D. Afonso Henriques (DMP, DR., n.° 291) e que,

durante muito tempo e por muitos investigadores, foi localizada no

início da rua do Colégio Novo (CORREIA, 1945: 246-247; LOU-

REIRO, 1954b: 264-267). Esta porta poderá corresponder à torre

circular que Hoefnagel representa por detrás da igreja do Corpo de

Deus. O artista desenhou consistentemente quadradas todas as tor-

res da muralha e parece ter dado convencionalmente a forma cir-

cular às das portas. Mas manteremos esta sugestão sob reserva até

examinarmos, mais adiante, a hipótese de ter existido uma outra

cerca defensiva que acompanharia a rua de Joaquim António de

Aguiar, como propôs Vasco Mantas (1992: 511).

Se o traçado da muralha que temos vindo a seguir, entre o cas-

telo e a porta Nova, passando pelas portas de Belcouce e de Alme-

dina, não suscita grandes dúvidas (estas residem fundamen-

talmente, como acabámos de ver, na arquitectura das portas), 

o percurso da porta Nova à do Sol ainda não foi esclarecido de

maneira convincente.

Da porta de Almedina à do Sol, pela rua de Corpo de Deus e

pela couraça dos Apóstolos, e depois pelo Laboratório Químico

pombalino e pelo Colégio das Artes, iria uma muralha que não teria

entrada ou saída antes de os crúzios terem aberto a porta Nova?

Assim parece, tanto mais que Edrici, escrevendo nos inícios do 

séc. XII, disse: “Esta última cidade (a de Coimbra) está edificada

sobre uma montanha rodeada de boas muralhas, rasgada por três

portas e muito bem fortificada” (COELHO, A. B., 1989: 68). As três

portas seriam as do Sol, de Belcouce e de Almedina. Não admira

que Edrici tenha omitido a de Ibn Bodron, se era porta falsa. Almu-

nime Alhimiari, escrevendo também no séc. XII, repetiu a infor-

mação (COELHO, A. B., 1989: 56).

É admissível que, em tão extenso percurso (da porta de Alme-

dina à do Sol), não houvesse outra porta, antes de os crúzios terem

aberto a Nova. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de

estranhar que, até à década de 1160, não existisse entrada e saída

por esse lado. Se havia um eixo viário da couraça dos Apóstolos à

porta de Genicoca, correspondente ao cardo maximus da cidade

romana, não havia porta no seu extremo norte? No extremo sul,

onde depois se abriu a porta de Genicoca, a ausência de entrada e

saída na época romana é mais fácil de entender, dado o declive da

encosta, no exterior, e considerada a proximidade da porta que exis-

tiria junto do aqueduto (no lugar que a do Sol viria a ocupar).

A nossa dúvida, claro, parte do pressuposto de que a muralha

romana passava pela couraça dos Apóstolos. De qualquer forma, a

muralha medieval passaria por aí. E não havendo, antes da década

de 1160, abertura entre a porta de Almedina e a do Sol, o vale que

a avenida de Sá da Bandeira e a rua de Olímpio Nicolau Rui Fer-

nandes hoje ocupam e a área onde, na década de 1130, se edificou

o mosteiro de Santa Cruz não seriam alcançáveis senão a partir

daquelas portas. Se isso se nos não afigura impossível, tanto mais

que seria curto o trajecto entre essa área e a porta de Almedina,

temos de pensar que era mais longo (ainda que não excessivamente

demorado) o trajecto de quem, morador na área das igrejas de 

S. Salvador e de S. João, se dirigisse ao vale.

A zona onde o mosteiro de Santa Cruz veio a erguer-se já seria

habitada no tempo de D. Sesnando. Havia aí uns banhos públicos

– e a simples existência deles, nos finais do séc. XI, deixa suspeitar,
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como vimos, da existência de povoamento considerável na área. 

A judiaria ficava, nos inícios do séc. XII (e desde quando?), na

encosta entre as ruas de Corpo de Deus e das Figueirinhas (ou de

Martins de Carvalho). Mais ou menos segregados, os Judeus pode-

riam não ter acesso directo ao interior da cidade. Mas as termas não

funcionariam exclusivamente para eles. Havia, pelo menos em

1135, moradores na almuinha que D. Afonso Henriques doou ao

mosteiro de Santa Cruz em 1137 (DMP, DR., n.° 148); também os

haveria nas almuinhas da Sé e de D. Mendo Baldemires, adquiridas

por D. Telo em 1131 (LS., n.° 123). No vale entre as encostas de

Montarroio e do Corpo de Deus, tendo em atenção que era fértil

de águas, talvez devamos imaginar hortas. Entre esses terrenos e a

almedina, o caminho era necessariamente pela porta de Almedina

ou pela do Sol?

A estas dúvidas, que não nos obrigam, porém, a concluir pela

necessidade de uma porta anterior à Nova, mas do mesmo lado,

somamos uma outra.

A gravura de Hoefnagel apresenta um recinto fortificado

numa posição que parece corresponder à área entre a couraça dos

Apóstolos, a rua das Flores e a travessa da Esperança (Fig. 91).

Devemos considerá-lo como uma fantasia do artista? Recordare-

mos que situámos aqui um hipotético anfiteatro romano. Se tal

anfiteatro existiu, subsistiriam ruínas no séc. XVI? Terá Hoefna-

gel representado tais ruínas como um recinto fortificado e provido

de torreões?

A hipótese de ter existido aí recinto fortificado (que teria even-

tualmente adaptado o antigo anfiteatro) poderá sustentar-se com

um argumento toponímico. Perto existe o beco da Anarda. O nome

ainda não foi explicado. Talvez Anarda tenha a seguinte origem: *a

nadra > *anadra > anarda. Ora *nadra pode ser a palavra árabe nadr,
que significa atalaia ou fortificação (SILVEIRA, 1937: 77-78, a pro-

pósito de Nedrabuzad, e citando um castelo do séc. IX, em Espa-

nha, chamado Annadra).
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FIG. 91 –  Pormenor da gravura de Hoefnagel.



No tempo de D. Afonso Henriques ou no da guerra civil entre

D. Sancho II e seu irmão Afonso, conde de Bolonha, é possível (ou

provável) que tenha havido, em Coimbra, alojamento de tropas

permanentes que o castelo da porta do Sol não albergaria. Em 1145

havia em Coimbra um dux militum Colimbrie, “comandante das

tropas de Coimbra”, que era Rodrigo Pais (VENTURA e FARIA, 1990:

58-59). No tempo de D. Sancho II, a cidade foi baluarte do rei

naquela guerra.

D. Afonso, conde de Bolonha, entrou em Lisboa em 1245. Veio

com o bispo de Coimbra, D. Tibúrcio, que estava do seu lado, e

que não pôde regressar à sua Sé porque lhe foi recusada a entrada

na cidade.

O conde de Bolonha fez de Leiria o centro das suas operações.

As tropas de D. Sancho II estavam aquarteladas em Coimbra – o

que não quer dizer que a cidade fosse segura, pois, no verão de

1246, foi a rainha, D. Mécia, raptada e levada para Ourém (mas

talvez com sua conivência) (MATTOSO, 1994: 281-285).

O conde D. Pedro, no seu Nobiliário, diz que D. Afonso “tolheo

o reino a seu irmão e quantas boas vilas i havia, que nom ficou senom

Coimbra. E esta nom ficom senom porque nom foi i o conde, ca se i

veera, assi a filhara como as outras” (citado por VENTURA, 2006: 80).

A guerra entre os irmãos, porém, breve chegou ao fim. Em

Janeiro de 1247, ainda D. Sancho, com o infante herdeiro de Cas-

tela, D. Afonso, filho de Fernando III, atacou Leiria, onde causou

grande dano e matou mais de 200 homens. Mas D. Sancho II tinha

poucos apoios num reino tão turbado (FERNANDES, 2006, passim).

Em Março de 1247, o rei exilou-se em Castela, e viria a morrer em

Toledo em 30 de Janeiro de 1248.

Martim de Freitas tinha a alcaidaria de Coimbra e não entregou

o castelo a D. Afonso quando soube da morte do seu rei. Pediu

salvo-conduto ao Bolonhês e abalou para Toledo. Aí, tendo feito

abrir o caixão de D. Sancho, depositou as chaves na mão direita do

cadáver, depois as retomou. De regresso ao reino, entregou as cha-

ves a D. Afonso, mas recusou a alcaidaria de Coimbra em que o

novo rei, admirado de tanta fidelidade, estava disposto a mantê-lo.

Haveria efectivamente em Coimbra um recinto fortificado para

alojamento de tropas que não caberiam no castelo? Desse recinto

ainda se manteria a muralha no séc. XVI? Ou terá Hoefnagel inven-

tado o que nunca existiu?

Ora, se houve um recinto fortificado na área da rua das Flores e

da rua da Matemática, não teria acesso directo ao exterior da mura-

lha? Ou não haveria perto uma porta?

Resumindo o que acabámos de dizer, concluiremos que seria de

esperar uma porta na muralha do lado norte. Aí terminava o cardo
maximus da cidade romana e aí poderá ter havido uma fortificação

medieval. Tal porta, a ter existido, daria saída para uma área extra-

muros já povoada muito antes de ter sido fundado o mosteiro de

Santa Cruz. A ter existido tal porta, poderia ter estado inserida nela

a famosa lápide romana consagrada pela civitas aeminiensis ao impe-

rador Constâncio Cloro. Mas a fortificação medieval é apenas uma

suspeita e não está confirmada. O acesso ao vale poderia fazer-se

pela porta de Almedina. Será que não houve mesmo porta, deste

lado da muralha, antes de os crúzios terem aberto a Nova?

Considerada a topografia do morro, tal porta poderia ter exis-

tido ou no ponto mais alto da rua do P.e António Vieira ou no sítio
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onde a couraça dos Apóstolos encontra as ruas do Colégio Novo e

da Fonte Nova. Tem sido neste último, aliás, que os historiadores

da cidade têm situado a porta Nova. O desaparecido arco de Santo

Agostinho (Fig. 92), que ligava o Colégio Novo (ou de Santo Agos-

tinho ou da Sapiência) a uma também desaparecida torre ao fundo

da Couraça dos Apóstolos, teria sucedido a essa porta (CORREIA,

1945: 246-247; VASCONCELOS, 1987: 260 e 403 e est. LIX).

A recente descoberta da porta Nova no n.° 126 da rua do Corpo

de Deus (DUARTE, 2005: 101) parece excluir a existência de uma

porta antiga ao fundo da couraça dos Apóstolos. Se esta tivesse exis-

tido e tivesse sido eventualmente tapada na época do domínio

muçulmano ou da primeira reconquista cristã, o mais natural seria

que os crúzios a tivessem reaberto – em vez de abrirem uma outra

poucas dezenas de metros abaixo.

A torre que existia ao fundo da couraça dos Apóstolos foi cha-

mada do Precónio. O nome alude provavelmente a pregões ou pre-

ces. Quando, nos fins do séc. XVI, os crúzios construíram o Colé-

gio de Santo Agostinho, ligaram-no à torre por um arco. Tinham,

assim, acesso do colégio ao piso superior da torre. Do piso inferior

desta saía uma passagem subterrânea que, atravessando a via

pública a norte, vinha sair a um patamar donde, por escadaria de

muitos degraus, se descia à “horta velha” do mosteiro de Santa Cruz

(VASCONCELOS, 1987: 260; GONÇALVES, 1980b). Não sabemos se

a passagem subterrânea foi construída pelo mosteiro de Santa Cruz

ou se os cónegos aproveitaram uma saída secreta que existiria desde

a Idade Média. A segunda hipótese parece mais provável. Com

efeito, se a torre tivesse sido originalmente construída sem passa-

gem secreta, seria maciça. Os crúzios teriam então escavado a torre

no séc. XVI – ou tê-la-iam refeito – para praticarem essa passagem

sob a rua. A saída secreta permitiria, entre outras coisas, o acesso à

fonte que se situaria ao fundo da rua da Fonte Nova.

A torre foi posteriormente transformada em casa de habitação.

Ainda se vê em fotografia de cerca de 1870 (Figs. 93 e 94). Viria a

ser destruída, juntamente com o arco de Santo Agostinho, em

1888; e foi nessa demolição que se achou a lápide a Constâncio

Cloro. Talvez esta torre seja a que, junto da porta Nova, o licen-
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FIG. 92 – Arco (demolido) de Santo Agostinho.



FIG. 93 – Fotografia de A. Hayes (cerca de 1870).



ciado João Vaz trazia aforada em 1532 e 1548 e foi depois subem-

prazada a Santa Cruz (Tombo Antigo: 71 e 201-202; TEIXEIRA,

1899: 129, doc. XII, II).

No troço entre a porta Nova e a rua do P.e António Vieira, e

tendo em atenção o declive sobre a rua da Fonte Nova, é de esperar

que as casas não tenham destruído completamente a muralha – pois

esta constituiria um paredão firme contra o qual se poderiam apoiar.

O normal, em tais circunstâncias, é que as casas aproveitem a mura-

lha para construírem, sobre ela, as suas traseiras. A verdade é que,

observadas essas traseiras, não se entrevê com clareza um alinha-

mento que denuncie a muralha ou os seus torreões. Por outro lado,

a fotografia que reproduzimos (Fig. 93) deixa supor que as casas

apoiaram na muralha as suas fachadas e não as suas traseiras. Quanto

aos torreões, se fossem distanciados uns dos outros cerca de 45m

(distância que se encontra, como vimos, entre as torres da Contenda

e do prior do Ameal), poderiam ser cinco. É exactamente esse o

número de torreões na gravura de Hoefnagel, desde a torre circular

que poderá corresponder à porta Nova até ao ponto que nos parece

situar-se ao cimo da rua do P.e António Vieira. Aqui, onde a mura-

lha parece fazer um cotovelo, Hoefnagel desenhou mais duas torres,

menos distanciadas uma da outra que as anteriores.

Numa das torres da muralha acima da porta Nova projectou-se,

nos meados do séc. XVI, instalar um oratório (BRANDÃO, 1933:

243

JO
R

G
E

D
E

A
L

A
R

C
Ã

O
•

C
O

IM
B

R
A

:
A

M
O

N
T

A
G

E
M

D
O

C
E

N
Á

R
IO

 U
R

B
A

N
O

FIG. 94 – Pormenor da figura anterior, com a torre ao fundo da couraça dos Apóstolos.
FIG. 95 – Pormenor da fig. 93, com torre que poderá ter sido a dos sinos de Santa Cruz.



56). Ignoramos se o plano foi avante. Não cremos que este projec-

tado oratório corresponda à capela de S. Nicolau e St.ª Maria

Madalena que veio ocupar a “torre velha dos sinos” do mosteiro de

Santa Cruz (GONÇALVES, 1980: 220). Temos dúvidas sobre se essa

torre dos sinos, instalada no séc. XII, o foi em torreão da muralha,

mas não cremos que o tenha sido. Na fotografia de cerca de 1870

parece reconhecer-se ainda a velha torre dos sinos de Santa Cruz

(Fig. 95).

Mais acima, os Jesuítas ocuparam, no séc. XVI, outra torre da

muralha. Abriram nela janelas, talvez para vigiarem a cerca que 

D. João III lhes havia concedido na encosta. Mas as janelas devas-

savam o mosteiro de Santa Cruz e disso se queixaram os cónegos

(BRANDÃO, 1933: 56).

Nos meados do séc. XVI, não haveria ainda casas encostadas à

muralha, ao longo da couraça dos Apóstolos. Um documento de

1549 (TEIXEIRA, 1899: 132-133, doc. XVI) diz que os Jesuítas

haviam feito uma parede entre as ameias do muro da cidade, além
do comprimento contra a porta nova do assento, donde se faz o dicto
collegio (o de Jesus) e da cêrca que por minha auctoridade (de 

D. João III) tem feita da banda de fóra, com a qual parede tinham
cerradas as ameias do muro, por causa do monturo e sujidades, que
lhe lançavam na dicta cêrca, por cima do dicto muro, por entre as
dictas ameias.

Este tapamento terá sido feito no lanço da muralha que corria

ao longo da couraça dos Apóstolos, pois é a esse troço que se aplica

a expressão além do comprimento, contra a porta Nova, do assento
donde se faz o dicto collegio.

Ficava a população da área de S. Salvador e de S. João de

Almedina sem local onde pudesse despejar seus lixos. Até então,

era essa encosta uma lixeira autorizada pela Câmara. Com efeito,

no Livro de regimẽtos e posturas desta mui nobre e sẽpre leal cidade
de Coimbra, compilado nos inícios do séc. XVI, continha-se auto-

rização para lançar os lixos e entulhos de fora da porta do castelo,
em uma grande barroca que aí está ao fundo da calçada e de fora 
da porta nova contra o lagar de Pedro de Figueiredo para fundo 
do caminho, em tal maneira que não seja no dito caminho. Esta

segunda área de vazamento de lixos seria a encosta entre a mura-

lha e a actual rua da Fonte Nova: os moradores da área de S. Sal-

vador fariam despejos do alto da muralha e aqueles que viviam na

área da porta Nova poderiam vir pela rua da Fonte Nova atirar os

lixos mais abaixo. A esta lixeira se refere indirectamente o tombo

da Câmara de 1532, quando fala do “forno dos monturos”

(Tombo Antigo: 80). O mesmo tombo permite identificar uma

lixeira junto da porta de Almedina (Tombo Antigo: 51). Nada mais

natural do que a localização destas lixeiras (atestadas no séc. XVI

mas provavelmente muito mais antigas) junto das portas da

cidade. Curiosamente, porém, era proibido o vazamento à porta

de Belcouce: Toda pessoa que lançar cisco ou estêrco à porta de Bel-
couce nem ao redor dela assim a de dentro como a de fora, ora seja
pouco ora muito, pagará cem reis cada vez que em ello for com-
preendido (Livro de regimẽtos, 1940: 55).

O tapamento das ameias e a apropriação, pelos Jesuítas, de parte

da encosta, fora de muralhas, levou a um motim popular, aliás ins-

tigado pela Câmara. O rei, que havia cedido vasta área para cerca

dos Jesuítas, deu o dito por não dito e, depois, revogou a contra-
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ordem (TEIXEIRA, 1899: 130-134, docs. XIII e XVI) – num com-

plicado processo que demonstra a oposição popular aos abusos dos

Jesuítas e a incomodidade que D. João III terá muitas vezes sentido,

querendo satisfazer os Apóstolos que iam, de pedido em pedido,

sempre crescendo nas exigências, mas obrigado igualmente a aten-

der às reclamações da Câmara (como aliás, também às da Universi-

dade e do mosteiro de Santa Cruz).

Tem-se assumido que, a partir do cimo da rua do P.e António

Vieira, a muralha seguia pelo lado norte da rua do Cirurgião Iná-

cio, passava pelas traseiras do Laboratório Químico pombalino e

que sobre ela se ergueu a fachada oriental do colégio de S. Jeró-

nimo. É possível que tenha sido esse o percurso. Pelo menos o colé-

gio de S. Jerónimo assentou sobre a muralha (Livro 2.° da Correia:

119, doc. LXXII). Mas o muro por detrás do Laboratório Químico

não corresponderá a uma barbacã?

A existência desta está documentada. Uma carta de venda de 31

de Maio de 1472 regista uma vinha situada à porta do castelo, a

qual confinava com o caminho que vay darredor da barbaquam
(CAMPOS, 1875: 50). Este caminho seria o que, partindo da rua do

Corpo de Deus, ia até à igreja de S. Martinho, isto é, até ao local

onde nos fins do séc. XVI viria a ser edificado o colégio dos freires

de Tomar (hoje, Penitenciária) (SILVA, 1933).

O caminho acha-se mencionado em vários documentos do séc.

XVI e talvez, a partir do castelo, seguisse sensivelmente paralelo ao

aqueduto. A sua origem remontaria pelo menos à Alta Idade Média.

Da igreja de S. Martinho, o caminho continuaria para Celas, onde

a infanta D. Sancha, por volta de 1221, fundou o mosteiro do

mesmo nome (MORUJÃO, 2001: 21-29).

Uma carta régia de 11 de Maio de 1547, dirigida ao juiz, verea-

dores e procurador da cidade de Coimbra, refere que elles (os Jesuí-

tas) mandavam lançar pelo muro fora, contra Ribella, entre o muro e
barbacã, a terra do entulho da obra do dicto collegio, que ora fazem,
e que vós (juiz, vereadores e procuradores) lho impedís e embargais;
e manda o rei que lhes não seja embargado o lançamento. O dito

colégio era o de Jesus, cujas obras se tinham iniciado há cerca 

de um mês (em 14 de Abril de 1547, vid. VASCONCELOS, 1987:

190-191).

Haverá outros documentos que se refiram à barbacã do lado

oriental da cidade. Os que citámos são suficientes para demonstrar

que havia barbacã desse lado do nascente. Se passava por onde na

nossa Fig. 96 a traçamos, isto é, pelas traseiras do Laboratório Quí-

mico pombalino e do colégio das Artes, a muralha havia de passar

atrás dela. Ora dois documentos, um, de D. João III, outro, de 

D. Sebastião, deixam-nos suspeitar de que o colégio de Jesus e o

colégio das Artes destruíram muralha e torres.

Em 10 de Maio de 1547, D. João III determinou, por alvará:

que elles (os Jesuítas) possam tomar o caminho publico, que vae ao
longo do muro da dicta cidade, donde chamam a porta nova; e o pos-
sam tomar de parede, que comece do fim das casas, em que ora está o
dicto collegio, e atravesse o dicto caminho até entestar com o dicto
muro, e da outra banda de baixo, quando vem da dicta porta nova
para o dicto collegio, possam fazer outra parede, que vá das casas de
João de Sá, cónego da sé da dicta cidade, ao longo da rua publica, até
chegar ao dicto muro. E hei por bem que possam edificar o dicto colle-
gio sobre esta parte do caminho assim tapado, e sobre o muro pegado
com o dicto caminho… (TEIXEIRA, 1899: 126-127, doc. X).
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O muro da dicta cidade era a muralha. 

O caminho público que vae ao longo do muro
ou que ficava pegado ao muro seria um cami-

nho que o colégio de Jesus tapou, isto é, inuti-

lizou. As casas de João de Sá, cónego, ficariam

no ângulo sudoeste do colégio. O rei já ante-

riormente as mandara avaliar, certamente por

ter intenção de as comprar e demolir, visto 

que ficavam na área onde devia vir a ser cons-

truído o edifício para a Universidade (TEI-

XEIRA, 1899: 125-126, doc. IX). Este edifício

não chegou a ser erguido, pois D. João III aca-

bou por ceder aos Jesuítas os “chãos” onde

tinha projectado construir “as escolas” (TEI-

XEIRA, 1899: 264-265, doc. XXIII; BRANDÃO,

1933: 64-65). A parede que iria das casas de

João de Sá, ao longo da rua, até chegar à mura-

lha, corresponde certamente à fachada ociden-

tal do colégio de Jesus. Mais problemático é o

alinhamento da parede que devia começar no

fim das casas onde, em 1547, estava, proviso-

riamente, o colégio dos Jesuítas e terminaria na

muralha. E é problemático porque não sabe-

mos ao certo onde ficavam as ditas casas nem

estamos inteiramente seguros de que a parede à

qual o rei se refere no seu documento de 10 de

Maio de 1547 corresponda à fachada oriental

do colégio de Jesus tal como viria a ser cons-
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FIG. 96 – Percurso da muralha e da barbacã na parte oriental da cidade.

Muralha Caminhos
Barbacã Casas da Universidade



truída e hoje a vemos. Com efeito, o projecto que existia em 1547

foi posteriormente objecto de revisão (BRANDÃO, 1933: 293) – mas

não sabemos que revisão terá sido feita. A existência de plantas que

por ordem de D. João III se fizeram para a renovação urbanística da

Alta é segura (vid., por exemplo, BRANDÃO, 1937: 164-165, doc.

XCIII). Infelizmente, tais plantas perderam-se (ou, se acaso ainda se

conservam nalgum arquivo, não foram até agora descobertas).

O documento de 10 de Maio de 1547 não é inequívoco quanto

à hipotética destruição da muralha pelo colégio de Jesus. A referên-

cia, nesse alvará, ao muro sobre o qual os Jesuítas foram autoriza-

dos a edificar o colégio pode sustentar a ideia de que uma das facha-

das do colégio de Jesus assentou sobre a muralha, que terá tomado

como alicerce. Tal ideia pode até receber reforço de um outro alvará

de D. João III, escrito em 30 de Setembro do mesmo ano de 1547,

e pelo qual o rei determinou: possam (os Jesuítas) levar as aguas e
sujidades das cozinhas e necessarias (isto é, das latrinas) do dicto col-
legio que ora fazem na dicta cidade por fora do muro sobre que edifi-
cam contra a porta do castello, por onde vae o caminho para S. Mar-
tinho… (TEIXEIRA, 1899: 132, doc. XV).

Se alguma parede tivesse assentado sobre a muralha, teria sido a

fachada norte do colégio de Jesus. Ora, examinada hoje essa

fachada, não se observa nada que nos faça crer nessa hipótese. Por

outro lado, o sentido da preposição sobre, tal como se usava no séc.

XVI, não exclui a hipótese de o colégio de Jesus (ou alguma sua

dependência) ter passado sobre (e destruído) uma muralha que cor-

reria transversal ou obliquamente em relação às fachadas do colégio.

E a referência explícita, no documento de 30 de Setembro de 1547,

às cozinhas e latrinas do colégio permite pensar que podem ter sido

elas, e não propriamente o colégio, que foram instaladas sobre a

muralha da cidade. As cozinhas e latrinas ficavam onde hoje vemos

o Laboratório Químico pombalino e estão representadas numa gra-

vura feita em 1732 e que tem sido muitos vezes reproduzida (SILVA,

1968; I: 59-61). É a nossa Fig. 97.

A carta de D. Sebastião a que anteriormente aludimos é mais

explícita. Em 22 de Abril de 1568, o rei determinou: Hei por bem
que o reitor e collegiaes do collegio de Jesus de Coimbra possam man-
dar derrubar o muro e torres delle, que entrarem na traça do dicto 
collegio, que ora fazem na dicta cidade, pelos limites e da maneira que
é declarado no alvará de el-rei, meu senhor e avô, que sancta gloria
haja, acima escripto (TEIXEIRA, 1899: 131, doc. XIV). O alvará de

D. João III a que D. Sebastião se refere é o de 10 de Maio de 1547

que anteriormente transcrevemos. Assim, devemos concluir que 

D. João III já autorizara os Jesuítas, em 1547, a derrubarem o muro

e torres dele para edificação do colégio de Jesus. Se isto não é ine-

quívoco na carta do Piedoso, é esclarecido no diploma de D. Sebas-

tião. Ou terá este rei, autorizando os Jesuítas a derrubarem muro e

torres dele, alegado uma prévia autorização do avô que não era

exactamente a que D. João III havia concedido?

Se D. Sebastião, em 1568, confirmou a autorização que seu avô

havia dado, em 1547, aos Jesuítas, para derrubarem a muralha e

suas torres, isso significa que, 21 anos depois de iniciadas as obras

do colégio de Jesus, pelo menos parte da muralha, apesar de cair na

traça do colégio, não estava demolida. Isso não deixa de suscitar

dúvidas. É certo que as obras do colégio de Jesus podem ter parado

ou avançado muito lentamente entre 1555 (data em que os Jesuítas

tomaram conta do colégio das Artes que então funcionava na

247

JO
R

G
E

D
E

A
L

A
R

C
Ã

O
•

C
O

IM
B

R
A

:
A

M
O

N
T

A
G

E
M

D
O

C
E

N
Á

R
IO

 U
R

B
A

N
O



FIG. 97 – Os colégios de Jesus e das Artes. Gravura dos inícios do séc. XVIII.



Baixa) e 1566 (data em que abandonaram essas instalações e reto-

maram, decididamente, o projecto da Alta) (BRANDÃO, 1933: 297-

-298 e 362).

Mas se a demolição da muralha era necessária para implantar 

o colégio de Jesus, por que razão não começaram os Jesuítas a sua

obra exactamente pela destruição da muralha em toda a área do

projecto? Isso teria até a vantagem de lhes permitir reutilizar, na

obra do colégio, a pedra da muralha desmontada.

O documento de D. Sebastião, ainda que pareça referir-se ao

colégio de Jesus, não dirá antes respeito ao colégio das Artes, do

qual já havia projecto em 1565 (BRANDÃO, 1933, doc. CLXXXIV),

e cuja construção se iniciou nesse ano de 1568 (o da carta régia)?

Em tal caso, deveremos entender que D. Sebastião autorizou a

demolição da muralha e torres no troço que passava na área do colé-

gio das Artes, tal como D. João III o havia autorizado para a área

do colégio de Jesus?

Seja como for, o colégio de Jesus e, posteriormente, o colégio das

Artes, demoliram muralhas e torres.

Na Fig. 96 apresentamos hipótese de traçado da muralha e da

barbacã. Baseámo-nos não só na documentação que acabámos de

analisar como também no facto de a cota mais alta de toda esta

área se encontrar exactamente no sítio do colégio das Artes. Se o

percurso era o que propomos, a muralha que ainda hoje se

observa nas traseiras do Laboratório Químico pombalino seria a

barbacã. Se a linha que propomos para a barbacã corresponde à

da muralha, por onde passaria a barbacã a que os documentos

aludem?

Como anteriormente dissemos, o documento de 10 de Maio de

1547 entender-se-ia melhor se soubéssemos onde é que ficavam,

exactamente, as casas em que ora está o dicto collegio. Como vimos,

D. João III autorizou os Jesuítas a fazerem uma parede que devia

ir do fim dessas casas até entestar com o dicto muro (isto é, com a

muralha), e tal parede atravessaria e inutilizaria um caminho

público.

As casas onde em 1547 estava, provisoriamente, o colégio dos

Jesuítas eram algumas das que D. João III havia mandado cons-

truir para os estudantes e doado à Universidade em 1541. O do-

cumento de doação descreve-as minuciosamente, com suas medi-

das (TEIXEIRA, 1899: 115-119, doc. I). Procurámos desenhá-las à

escala na nossa Fig. 96. Mas não é inteiramente segura a sua loca-

lização.

As casas constituíam dois blocos, de um lado e do outro de

uma rua que se chamava rua Nova de S. Sebastião. O nome vinha-

-lhe de uma capela consagrada a este mártir, que ficava no que

posteriormente viria a ser o pátio interior do Colégio das Artes

(BRANDÃO, 1933, doc. CCXXIV). Desenhámos igualmente essa

capela, à escala, servindo-nos de um auto de medição realizado 

em 1567, quando a capela foi demolida (BRANDÃO, 1933, doc.

CCXXII).

O bloco de casas do lado ocidental era mais curto, porque par-

tia de uma rua que entretanto se tinha aberto (ou se projectava

abrir), de ocidente para oriente, e pela qual iria alinhar-se o edi-

fício que D. João III pensava construir para sede da Universidade. 

O chão para esse edifício acabou por ser cedido pelo rei, como 

dissemos, aos Jesuítas. Ignoramos as suas exactas dimensões. Talvez
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o projectado edifício da Universidade não fosse menor que o colé-

gio das Artes.

Não temos certezas, repetimos, quanto à posição das casas dos

estudantes. Vamos assumir, porém, que a nossa proposta não se

afasta muito da realidade. Para além de termos confrontado diver-

sos documentos publicados por A. J. Teixeira (1899) e Mário Bran-

dão (1933), baseámos a proposta também na referência às pedreiras

que havia a sul e ocidente das casas – e que podem ter dado origem

ao nome da desaparecida rua dos Penedos.

Nalgumas destas casas funcionava, provisoriamente, em 1547, 

o colégio dos Jesuítas. Cremos que estes ocupavam o lado norte 

do renque oriental – renque que, aliás, terminava numas casas de

Diogo de Castilho que o arquitecto havia vendido aos Jesuítas em

1542 (BRANDÃO, 1933: 59-60).

Voltando ao documento de D. João III de 10 de Maio de 1547,

que autorizou os Jesuítas a fazerem uma parede que iria do fim das
casas em que ora está o dicto collegio até à muralha da cidade, os dize-

res desse alvará parecem não contradizer a posição que demos às

casas e à muralha.

Mas talvez as casas ficassem um pouco mais a ocidente. Um

documento ditado em 23 de Maio de 1562 por D. Catarina (re-

gente em nome de D. Sebastião) determina que a Universidade

venda aos Jesuítas as casas que D. João III havia mandado construir

para os estudantes, porque são necessarias para o edifício do collegio da
dita companhia e cairem na traça que se per meu mandado fez para o
dicto collegio (TEIXEIRA, 1899: 144, doc. XXV). Parece devermos

concluir que, sob a regência de D. Catarina (1557-1562), se fez

uma revisão do projecto do colégio de Jesus (ampliando-o?). Se tal

revisão se fez, aumentando a área do colégio, e se foi essa revisão

que levou à necessidade de deitar abaixo as casas construídas para

os estudantes, tais casas acham-se mal situadas na nossa planta e

deviam deslocar-se um pouco para ocidente, mas sem inutilizar o

largo que D. João III havia destinado para feira dos estudantes

(antigo largo da Feira).

Na hipótese de as casas dos estudantes ficarem um pouco mais

para oeste, a muralha correria sob a parte nordeste do colégio de

Jesus.

Quanto à barbacã, a gravura de 1732 (nossa Fig. 97) identifica

como habitatio famulorum, “habitação dos criados”, uma casinha

que se vê por detrás das cozinhas. Essa habitação parece assente

sobre um maciço maior que a própria casa. Não podemos explicá-

lo apenas por razões técnicas, isto é, para dar estabilidade à casa.

Mais parece que a habitatio famulorum assentou sobre uma estru-

tura pré-existente. Se, por um lado, é tentador ver aqui um torreão

da barbacã, por outro, parece-nos excessiva a dimensão do maciço

para ter tido essa origem e função.

Ainda em 1547, no dia 17 de Junho, D. João III determinou

que os Jesuítas possam fazer uma cêrca, detrás do muro, onde ora edi-
ficam o seu collegio, a qual começará detrás do muro, que vem da porta
nova, onde há de ser um cunhal do dicto collegio, abaixo das casas de
João de Sá, conego, e irá até ao caminho que vem do Corpo de Deus, e
vae para a egreja de S. Martinho, que está fora do muro, e seguirá o
caminho até que venha defronte da outra cêrca, que o dicto collegio 
tem sobre o muro, a qual vae entestar com a ermida de S. Sebastião
(TEIXEIRA, 1899: 128-129, doc. XII, I). Pouco mais tarde, a 9 de
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Setembro de 1547, D. João III repetiu que a cerca siga o caminho,
que vae do Corpo de Deus para S. Martinho, até que venha defronte
da ermida de S. Sebastião, que está no cabo da outra cêrca do collegio.

E, em apostila, mandou que fique dentro da dicta cêrca uma torri-
nha que está no muro, defronte da ermida de S. Sebastião (TEIXEIRA,

1899: 128-129, doc. XII, I).

Não sofrem grandes dúvidas nem o ponto inicial nem o termi-

nal da cerca autorizada. O ponto de arranque da cerca correspon-

derá às imediações do ângulo noroeste do colégio de Jesus. Quanto

à ermida de S. Sebastião, ficava, como vimos, onde hoje se acha o

pátio do colégio das Artes.

Entre os dois pontos definidos, por onde passaria a cerca dos

Jesuítas? Traçámos na nossa Fig. 96 percursos prováveis do caminho

que vinha do Corpo de Deus para S. Martinho. Havia, aliás, ao que

parece, dois ou três caminhos: um seguia perto da muralha e outro,

pelo sopé da encosta. Talvez este último seja aquele que Frei Brás de

Braga mandou fazer no séc. XVI e a que alude uma crónica dos

priores de Santa Cruz: “Fez caminho desde a fonte que se chama

dos Judeus, que é da cidade” (CORREIA, 1946: 310). A cerca dos

Jesuítas acompanharia um desses caminhos até chegar às imediações

da capela de S. Sebastião. Aí faria um cotovelo e, tomando a direc-

ção leste-oeste, viria bater na barbacã ou na muralha.

A cerca dos Jesuítas viria depois a ser ampliada, aliás com pro-

testos da Câmara e um motim popular, como atrás vimos.

A partir do ponto onde se situa o colégio das Artes, e que repre-

senta a cota mais alta da cidade, a muralha encurvaria na direcção

da porta do Sol e do castelo. Na área onde o colégio das Artes viria

a ser edificado haveria, em 1558, uma porta rasgada na muralha

para dar saída para as pastagens dos carneiros (BRANDÃO, 1933:

365). Acompanhando a muralha, o percurso exacto da barbacã até

vir defronte do castelo suscita algumas dúvidas. Na liça entre a

muralha e a barbacã, mais para os lados do castelo, ficaria o “curral

do concelho”. Ao tempo, havia posturas camarárias que regula-

mentavam o direito de pastagem nos terrenos públicos da Ribela

(OLIVEIRA, 1971 (I): 83-111). Gados que fossem apanhados em

falta eram conduzidos ao “curral do concelho”, donde seus donos

só os poderiam reaver mediante o pagamento das coimas que as

posturas camarárias estabeleciam.

O colégio dos Jerónimos instalou sua fachada oriental na mura-

lha chegada à porta do Sol (que, no séc. XVI, era chamada do Cas-

telo). Os Jerónimos projectaram primeiro erguer o seu colégio no

sítio onde depois se edificou o colégio das Artes e logo em 1549

compraram aí terrenos; mas os embaraços que lhes moveram os

Jesuítas, designadamente alegando que, aí, o colégio hieronimita

lhes tapava o sol (BRANDÃO, 1933: 304 e docs. CLXXVII e

CLXXXIV; Cartas originais dos Reis, doc. 121) levaram os Jeróni-

mos a deslocarem o seu colégio, construindo-o mais perto do cas-

telo. Em 1565, o cardeal D. Henrique intercedeu junto da Câmara

para que cedesse aos Jerónimos “hum pedaço de rua chegado à

porta do castello para igreja, e assim mais um cham de doze palmos

(c. 2,64m) da outra parte (da mesma rua)” (J.C., 1921: 227-229).

O desenvolvimento que demos ao percurso da muralha entre a

porta Nova e a porta do Sol teve um duplo objectivo. Por um lado,

acentuar como ainda é duvidoso o traçado da muralha (entre esses
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dois pontos). Por outro, mostrar como é vasta a área entre a couraça

dos Apóstolos e a rua de S. João, de um lado, e a muralha, do outro.

É total a nossa ignorância do urbanismo da área nas épocas romana

e medieval, pois não se acha explorada a documentação, designada-

mente o Tombo Antigo. Este, por exemplo, fala de rua que ia para a

pedreira de S. Sebastião, de caminho que ia da igreja de S. Pedro

para o castelo, de rua que ia do aljube para o castelo (Tombo Antigo:

77-78). Documentos inéditos deviam ser sistematicamente pro-

curados, designadamente os de compra das casas que terão sido

demolidas para edificar os colégios de Jesus e das Artes. Tais docu-

mentos poderão ajudar a recompor o urbanismo desta zona na Alta

Idade Média e, eventualmente, na época romana – se acaso o urba-

nismo romano, mais ou menos adulterado, persistiu até àquela época.

Se avançámos até ao séc. XVI (e, nalguns casos, até ao XVIII)

para definirmos o traçado de uma muralha medieval ou romana, não

devemos ser acusados de ucronia. Uma cerca urbana é sempre uma

estrutura de grande permanência. Para reconstituirmos o seu traçado

podemos, pois, utilizar documentos de um tempo em que a mura-

lha já não servia como defesa ou se conservava só como ruína.

Definido o percurso da muralha, temos de perguntar-nos: o tra-

çado será romano? Ou medieval? E, se medieval, de que época?

Temos atribuído a muralha à época romana (ALARCÃO, 1979:

37) – o que não exclui a probabilidade de reconstruções parciais ao

longo dos tempos, sobretudo nas portas.

Se a muralha é romana, terá sido edificada nos fins do séc. III

ou nos inícios do  IV d. C., data em que muitas outras cidades da

parte ocidental do Império foram providas de muralhas.

Muitas dessas cidades (como Conimbriga) tinham uma muralha

da época de Augusto. Mas as cercas augustanas, frequentemente

mais honoríficas que verdadeiramente defensivas, eram, nesses

casos, pouco sólidas – excepto nas portas, monumentais e bem edi-

ficadas. Tais muralhas achar-se-iam, nos finais do séc. III, em ruí-

nas ou mesmo desmanteladas. Nalgumas cidades haviam sido tra-

çadas pelo largo, na previsão de um desenvolvimento populacional

e urbanístico que nem sempre chegou a acontecer. Noutros casos,

porém, as cidades cresceram para além das muralhas do tempo de

Augusto.

Nos fins do séc. III e nos inícios do séc. IV procedeu-se a uma

sistemática refortificação e, em Coimbra (ou Aeminium), tal obra

poderá ter sido executada no tempo de Constâncio Cloro. Como já

dissemos, em 1888, na demolição de uma casa que aproveitou uma

torre da muralha, ao fundo da couraça dos Apóstolos, achou-se,

reutilizada numa cantareira, uma inscrição honorífica posta pela

civitas Aeminiensis àquele imperador (VASCONCELOS, 1896: 215-

-221; RODRIGUES, 1959-1960: 113-114). A forma da lápide não

sugere um pedestal; mais parece que a pedra terá sido embutida

numa parede. Não estaremos em presença de inscrição feita para ser

aplicada nos muros de uma porta da muralha?

A favor de uma muralha romana construída nos fins do séc. III

ou nos inícios do IV temos ainda um argumento histórico, não

decisivo mas ponderável.

Das 20 cidades das antigas províncias da Lusitânia e da Galécia

que nos fins do séc. VI ou nos inícios do VII eram sedes de bispa-

dos (e algumas eram-no desde tempos muito mais recuados), 12

tinham seguramente muralhas construídas no Baixo Império. Das
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outras 8 (incluindo Aeminium), não podemos demonstrar que as

tivessem na mesma época, mas também não podemos provar que as

não tinham. Parece haver, assim, uma correlação entre sedes de bis-

pados e cidades muralhadas: todas as sedes episcopais eram cidades

fortificadas – o que não significa que todas as cidades fortificadas

fossem sedes episcopais. A correlação parece válida para as outras

antigas províncias da parte ocidental do antigo império romano.

Sendo assim, parece pouco credível que o bispo de Conimbriga,

tendo-se transferido para Aeminium por volta de 585 d. C., tenha

trocado uma cidade fortificada por outra que, nessa data, não o era.

Aceitando o argumento, poderemos dizer que a única dedução

válida é a de que a muralha de Coimbra será anterior a 585 d. C..

Mas deveremos remontá-la aos inícios do séc. IV? Aqui entram em

jogo, uma vez mais, considerações de ordem histórica: parece mais

provável que a muralha tenha sido edificada no âmbito de um

amplo plano de refortificação perfeitamente documentado para as

cidades da parte ocidental do império romano nos fins do séc. III

e nos inícios do IV que supô-la construída no séc. V ou VI. Se é

certo que, no sul da Gália, temos algumas muralhas erguidas no

séc. V (HEIJMANS, 2006b: 73-74), a região teve nesse século uma

muito particular história política e militar que não foi a da antiga

Lusitânia.

A atribuição da muralha de Coimbra à época romana tem sido,

porém, objecto de dúvidas ou de franca contestação.

Alegam alguns autores que se encontram reutilizadas, na cerca

urbana (ou se encontravam em troços dela que foram demolidos

em período recente) silhares romanos procedentes de construções

que terão sido demolidas ou se achariam arruinadas quando a

muralha foi erguida. Acharam-se também, incluídas no muro, 

na área entre o castelo e a porta da Traição, inscrições funerá-

rias romanas procedentes da necrópole que terá ficado situada 

ao longo da via que acompanhava o aqueduto (CORREIA, 1946:

13-23).

Da incorporação desses silhares e dessas inscrições não pode-

mos, porém, deduzir que a muralha foi erguida em época medieval.

Com efeito, é comum encontrarem-se, reutilizados nas muralhas do

Baixo Império, silhares de anteriores edifícios, elementos decorati-

vos arquitectónicos, fragmentos de esculturas ou inscrições. Conim-
briga é exemplo disso.

Esta reutilização ocorre, porém, geralmente, em cidades cuja

área urbana foi consideravelmente reduzida quando se ergueram as

muralhas. Ora a de Coimbra envolve mais de 20 hectares. Não é

credível que a cidade romana tenha excedido essa dimensão; ou

melhor, não é facilmente imaginável que, fora desse perímetro,

houvesse muitos edifícios públicos monumentais que pudessem ter

sido destruídos e cuja pedra pudesse ter sido reutilizada na mura-

lha. Será que a cerca defensiva de Coimbra é medieval ou muçul-

mana, e que as pedras romanas foram retiradas de monumentos do

séc. I ou II d. C. que se achavam arruinados ao tempo da primeira

reconquista cristã (878-987) ou da ocupação muçulmana (714-878

e 987-1064)?

A verdade, porém, é que, sendo numerosas as referências,

desde o séc. XVII, à reutilização de pedras romanas na muralha

coimbrã, não temos nenhuma notícia precisa e, sobretudo, dese-

nho (ou, para épocas recentes, fotografia) de trechos que mostrem

o lugar exacto de aplicação de tais pedras e o modo como estavam
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alinhadas ou sobrepostas, eventualmente incorporadas em muros

de alvenaria. Se não é seguro datar uma muralha pelo aparelho, 

a observação deste é elemento fundamental em qualquer discus-

são. Para Coimbra não dispomos, infelizmente, desse elemento 

de juízo.

Por outro lado, não é forçoso pensar que a muralha é, em todo

o perímetro, de uma só e mesma época. Pode ter sido alargada – e,

neste caso, um trecho que era externo tornou-se interno; ou dimi-

nuída – e então, um trecho dela pode ter sido abandonado a favor

de um novo perímetro mais reduzido. Num caso como no outro,

um considerável trecho (de dezenas ou mesmo centenas de metros)

pode ter sido mantido. A datação de um pano de muralha não é

necessariamente extensível a todo o circuito dela. Acresce que é

muito credível a reparação (ou mesmo reconstrução desde os fun-

damentos) de certos trechos de muralha: nalguns casos, por danos

ocasionados aquando de ataques; noutros, por ocasionais derroca-

das ou perdas de solidez em pontos onde o muro passaria por zonas

de subsolo mais irregular ou menos estável.

Se a muralha, tal como a definimos, é romana, Aeminium teria,

porém, no Baixo Império, uma área anormalmente vasta para

cidade desse tempo. A existência de bispo em Conimbriga, no séc.

VI – quando Aeminium era apenas paróquia dessa diocese – sugere

que, na época suévica (e provavelmente no Baixo Império), Aemi-
nium tinha menor importância político-administrativa que Conim-
briga. Esta cidade tinha apenas, na época, cerca de 9 hectares. Teria

Aeminium, no mesmo tempo, mais de 20 hectares?

Foi baseado no argumento da anormalidade da área circuns-

crita pela suposta muralha romana que Vasco Mantas (1992: 511)

procurou um diferente traçado para a muralha de Aeminium no

Baixo Império: descendo do que mais tarde seria o castelo, pela

couraça de Lisboa, até à porta de Belcouce, a muralha romana

seguiria pela rua de Joaquim António de Aguiar, largo da Sé Velha

e rua das Flores – e o percurso pela rua de Fernandes Tomás até

ao arco de Almedina e daí até à couraça dos Apóstolos seria

medieval.

A área das cidades romanas do Baixo Império, julgada pelo cir-

cuito das muralhas, é, porém, extremamente variável: na Gália,

temos cidades de 3 a mais de 40 hectares (BÉDON, CHEVALIER

e PINON, 1988). Talvez, percentualmente, seja maior o número

das que se inscrevem na baliza dos 9 a 18 hectares. Mas não deve-

mos considerar que área muralhada é igual a área urbana. Nos

casos em que as muralhas cercam áreas pequenas, não está pro-

vado que não tenha havido continuada ocupação extramuros.

Pelo contrário, está provado, em alguns casos, que ela existiu.

Assim, uma cidade com cerca defensiva de 9 ou 10 hectares pode-

ria ter uma área ocupada de 18 ou 20. Será Aeminium um caso de

correspondência entre área urbana e área muralhada no Baixo

Império?

No que respeita à Peninsula Ibérica, e sendo certo que, em mui-

tas cidades, as muralhas do Baixo-Império restringiram a área

urbana, nem sempre isso parece ter ocorrido (GÓMEZ FERNANDEZ,

2006: 178-181).

Também não é evidente uma relação directa entre área urbana e

importância das cidades do ponto de vista político ou económico.

A questão não pode ser discutida com base em plantas sem

representação hipsométrica. A topografia condiciona grandemente,
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em todas as cidades, o traçado das respectivas

muralhas. Ora a reconstituição que apresenta-

mos na nossa Fig. 98 e a fotografia aérea da

cidade (Fig. 99) mostram claramente que a

muralha de Coimbra segue por onde, do

ponto de vista estratégico, devia seguir, isto é,

sobranceira às maiores vertentes. Assim se difi-

cultava o acesso dos atacantes e se facilitava a

defesa de quem, do alto das muralhas, repelia

os ataques.

Esta observação não nos dispensa de consi-

derarmos seriamente a proposta de Vasco Man-

tas. Iremos mesmo ao ponto de reforçá-la com

outros argumentos que o autor não apresentou

– ainda que depois a contrariemos com outras

razões.

A rua de Joaquim António de Aguiar cor-

responde, de facto, a um patamar envolvente

do morro da alcáçova. Uma linha de sentido

oriente-poente apresenta, naquela rua, a cota

de 55m e abaixo, na de Fernandes Tomás,

36m. A vertente abrupta é particularmente

observável do terraço do prédio n.° 57 da rua

de Joaquim António de Aguiar.

Ainda a favor de uma hipotética muralha 

ao longo da rua de Joaquim António de Aguiar

poderíamos aduzir o arco que a gravura de

Baldi representa, numa posição que pode cor-
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FIG. 98 – Topografia esquemática da colina da cidade, com suas muralhas.



FIG. 99 – Fotografia aérea de Coimbra.



responder ao beco que liga aquela rua ao beco da Carqueja e à rua

de S. Cristóvão (Fig. 100). Documentos do séc. XVI referem-

-se ao arco do Veloso ou das Velosas na rua de Joaquim António

de Aguiar (LOUREIRO, 1964, II: 48-51; CORREIA, 1945: 30-31). 

É possível que o arco do Veloso fosse um passadiço que unisse

duas casas do mesmo proprietário, de um lado e do outro de uma

rua. A solução foi comum em Coimbra e ainda hoje se observa,

por exemplo, no arco que une as duas partes do paço de Sobre-

Ribas. O desenho de Baldi, porém, não parece corresponder a

arco desse tipo e, pela sua grande altura, mais parece abertura ou

passagem numa porta de muralha. A gravura de Hoefnagel apre-

senta também, nas imediações da Sé, uma torre que talvez corres-

ponda a porta de muralha. Será representação da porta Nova, mal

situada? Será outra? Será fantasia do artista?

Se pudéssemos confirmar a existência da porta que a gravura de

Baldi sugere, teríamos ponderoso argumento a favor da muralha

que Vasco Mantas propõe. Considerado o perfil da encosta, o cami-

nho de acesso a essa entrada não poderia ser perpendicular ao eixo

da porta. Por outras palavras, não podemos imaginar um caminho

directo e curto da rua de Joaquim António de Aguiar à de Fernan-

des Tomás ou ao beco da Imprensa. Temos de admitir que a mura-

lha acompanharia o lado oriental da rua, e que um caminho exte-

rior, seguindo a actual rua, iria dar, de um lado, ao patamar da Sé

e, do outro, à porta de Belcouce.

Se os argumentos apresentados tornam credível a hipótese de

uma muralha ao longo da rua de Joaquim António de Aguiar, o

certo é que não encontramos (ou não foram até agora identificadas)

referências documentais ou literárias a tal obra. Nem nunca se obser-

varam vestígios arqueológicos dela. As muralhas do Baixo Império

eram muito sólidas e dificilmente um troço de muralha desta data

teria desaparecido sem deixar vestígios ou sem ter sido denunciado,

ainda que indirectamente, por qualquer referência documental.
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FIG. 100 – Pormenor do desenho de Baldi.



Poderíamos, todavia, admitir uma muralha muçulmana, de

taipa. Esta bem poderia ter desaparecido sem deixar vestígios.

Encontramos dificuldades, porém, se procuramos imaginar o

percurso da muralha para além do largo da Sé. Vasco Mantas sugere

a sua passagem pela rua das Flores. Talvez, da Sé Velha, o percurso

pudesse ter sido pelas ruas dos Coutinhos e de João Jacinto. Mas

uma vez mais nos deparamos com total falta de vestígios ou refe-

rências documentais.

O argumento de que a muralha, tal como a definimos, envolve

área excessiva para uma cidade romana do Baixo Império é ponde-

rável, mesmo que não seja decisivo. Mas não vemos que percurso

alternativo poderia ter tido a muralha tardo-romana. Além disso, se

a muralha do Baixo Império cercava área menor, em que época terá

a cidade crescido, justificando muralha mais vasta? Na da primeira

reconquista? Na de Almançor? Na de D. Sesnando?

Pode argumentar-se que, depois das reconquistas cristãs de 878

e 1064, a população da cidade cresceu com imigrantes vindos do

Norte ou do Sul (neste segundo caso, de terras que continuaram na

posse dos Muçulmanos). Em abono da ideia, citar-se-ão, por exem-

plo, o passo da Chronica Gothorum (in PMH, Scriptores) que refere

ter Afonso III das Astúrias povoado a cidade com gente vinda da

Galiza e o doc. n.° 28 do Livro Preto, que fala do abade Pedro e dos

colonos que trouxe do Sul no tempo de D. Sesnando.

Estas e outras notícias não são, porém, inequívocas. A Chronica
Gothorum diz que Afonso III “ermou” a cidade e só depois a

povoou de novo. Se dermos crédito à crónica, podemos perguntar-

-nos qual foi o saldo dessa desertificação seguida de repovoamento:

aumentou a população da cidade? Por outro lado, muitos dos Cris-

tãos que terão acorrido à região de Coimbra, depois das recon-

quistas de 878 e 1064, ter-se-ão fixado em aldeias dos arredores e

não na cidade. É o caso do abade Pedro e dos seus colonos, que se

instalaram em S. Martinho do Bispo. São tantas as referências a

aldeias da região de Coimbra no período da primeira reconquista

cristã e no tempo de D. Sesnando (ALARCÃO, 2004b) que a hipó-

tese de uma colonização rural mais do que imigração urbana

parece muito verosímil.

No que respeita ao período subsequente à conquista de Alman-

çor (987), pode dizer-se que, tendo este destruído o que restaria da

Conimbriga romana (ALARCÃO, 2004c), a população se recolheu à

cidade do Mondego. Mas também aqui nos perguntaremos se

muita dessa gente se não manteve em Condeixa ou se não se dis-

persou por aldeias da área mais próxima.

Não temos, pois, argumentos sérios para sustentar que, entre os

fins do séc. IX e os finais do XI, o crescimento da população justi-

ficou o alargamento da área urbana e a construção de uma muralha

mais abrangente. Não queremos dizer, com isto, que a muralha

entre a porta de Belcouce e a couraça dos Apóstolos não pode ter

sido construída no tempo de Afonso III ou no de algum dos seus

imediatos sucessores nem por Almançor. Pretendemos apenas mos-

trar que não é inteiramente convincente o argumento de que, em

qualquer das épocas, a população cresceu e o acréscimo justificou o

alargamento da muralha.

A atribuição da muralha a Almançor foi recentemente susten-

tada por António Pimentel (2005: 197-199), que baseou a sua pro-

posta na semelhança do aparelho da alcáçova com o da muralha
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entre a porta da Traição e a de Almedina. Visto que a alcáçova foi

edificada por Almançor, a muralha será da época deste – concluíu

A. Pimentel.

A atribuição da alcáçova a Almançor suscita, porém, dúvidas,

pois, como atrás vimos, Helena Catarino admite que ela tenha

sido edificada no séc. VIII ou IX. A suposta semelhança de apare-

lho levar-nos-ia, então, a considerar a muralha de Coimbra como

obra do primeiro período de ocupação muçulmana da cidade

(ante 878). Por outro lado, haverá mesmo, entre o aparelho da

alcáçova e o da muralha, a semelhança pretendida? Apoia-se 

A. Pimentel na autoridade de Vergílio Correia e A. Nogueira

Gonçalves. Se bem que estes autores fossem bons observadores

dos aparelhos em obras de arquitectura civil, religiosa e militar, os

conhecimentos têm progredido consideravelmente desde o tempo

em que escreveram, graças, sobretudo, a análises feitas sobre

muros datáveis por referências documentais ou literárias. Seja-nos

lícito duvidar de uma atribuição da muralha à época da primeira

reconquista, ou à de Almançor, enquanto não se fizerem rigorosos

levantamentos dos panos que ainda possam subsistir da muralha

coimbrã.

Não devemos esquecer que Almançor não tomou a cidade num

primeiro ataque (em 986) e só entrou nela numa segunda cam-

panha (em 987) e depois de um cerco de dois dias. É óbvio que 

a cidade se achava, nessa data, cercada por muralhas – embora estas

pudessem não ser muito fortes.

Admitindo (o que não é evidente) que a muralha é, em todo o

seu circuito, de uma só e mesma época (o que não exclui recons-

truções parciais), será romana?

Contra esta hipótese, não é decisivo, como vimos, o argumento

da excessiva dimensão da área urbana; mas é importante um outro

que não foi, até agora, por ninguém apresentado.

Não são muitos os torreões da muralha reconhecidos. De alguns,

há notícias documentais sem que a sua posição tenha sido estabelecida

com rigor. Mas seguros são o da torre d’Anto e o que foi incorporado

no paço de Sobre-Ribas. Distam cerca de 45m um do outro. Se este

era o compasso das torres da muralha de Coimbra, tal compasso cor-

responde ao das torres de muitas muralhas medievais. As muralhas

romanas do Baixo Império têm torreões com compassos que divergem

muito de cidade para cidade. Normalmente, porém, o intervalo é

menor – e uma distância à volta de 22m é frequente. Será que, sendo

romana a muralha, a sua reformulação medieval conduziu ao aban-

dono de torreões intermédios? Em tal caso, o abandono teria signifi-

cado destruição de torreões, um sim, um não, e alguma reconstrução

da muralha nos pontos em que torreões foram demolidos. Encontrar-

-se-ão vestígios disso em observações que possam vir a ser feitas?

O distanciamento das torres da muralha também não é um

argumento decisivo, pois em Angers (França), numa muralha do

séc. IV, as torres distam 50m umas das outras (BÉDON, CHEVALIER

e PINON, 1988: 56). Mas, na Península Ibérica, o compasso das tor-

res parece ter sido mais apertado – e, em Conimbriga, a distância

delas corresponde a 20 ou 25m.

O compasso das torres, relacionável com as armas de tiro usadas

na época em que as muralhas foram feitas, depende também das

condições topográficas: num troço de muralha podiam erguer-se

torres com determinada distância, enquanto noutro, com diferente

domínio sobre o terreno exterior, podiam construir-se com dife-
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FIG. 101 – Planta pombalina.



rente compasso. Seja como for, quer nas muralhas romanas, quer nas

muçulmanas peninsulares (PAVON MALDONADO, 1999: 247-248), o

compasso das torres é normalmente muito inferior aos cerca de 45m

que observamos entre as torres da Contenda e do Prior do Ameal.

Mas nas muralhas medievais é igualmente muito variável a distância

entre torres (MONTEIRO, 1999) – de modo que também não pode-

mos atribuir à muralha de Coimbra uma cronologia medieval

baseando a proposta no compasso dos torreões.

Não concluiremos este capítulo sem examinarmos a proposta de

Walter Rossa (2001: 187-195) quanto a uma outra muralha. Suge-

riu este autor, com muitas dúvidas, a existência de uma muralha

muçulmana que envolveria o que chamou lombo sul da colina emi-

niense, isto é, a área da alcáçova ao castelo e da couraça de Lisboa 

à rua das Covas. Acrescentou que “não se deve descartar liminar-

mente a hipótese de este hipotético perímetro ter a sua origem no

período germânico”. Mas considerou mais credível a edificação da

suposta muralha na época muçulmana, para envolver uma cidadela
que incluiria a alcáçova e um albacar. Este último seria “reduto

muralhado e, simultaneamente, vazio, destinado ao refúgio da

população urbana e periurbana em ocasiões de ataque, como a que

os conimbricenses viveram em 1117”.

A alusão do autor ao ataque de 1117 tem plena justificação,

dado que Walter Rossa usa, como um dos argumentos a favor da

sua muralha, a descrição desse ataque feita por Pedro Álvares

Nogueira. Mas, como atrás vimos, os Mouros não conseguiram

entrar na cidade. Não tem fundamento, pois, a hipótese de apenas

a cidadela da alcáçova ter resistido ao cerco.

Reconhecendo a fragilidade do argumento, Walter Rossa pro-

curou outros – que, aliás, e muito honestamente, considerou tam-

bém não serem sólidos.

A favor da sua hipótese, Walter Rossa apresentou “o impressio-

nante muro de suporte (re?)erguido no âmbito da Reforma Pom-

balina da Universidade imediatamente a sul do claustro da Sé” e a

velha torre dos sinos da catedral, que naquela reforma foi parcial-

mente demolida.

Não temos qualquer razão para supor que o muro de suporte

erguido por D. Francisco de Lemos – o reitor reformador da época

pombalina – corresponde a uma anterior muralha. Parece-nos que

foi um muro inteiramente novo, erguido quando a Imprensa da

Universidade foi instalada no claustro da Sé e em terrenos anexos.

Quanto à torre dos sinos da catedral, considerou Walter Rossa

que terá sido, inicialmente, torre da suposta muralha muçulmana

da cidadela; posteriormente – acrescenta – poderá ter sido utilizada

como alminar de uma eventual mesquita; finalmente, terá sido

torre sineira.

Temos, dessa torre sineira, uma descrição dos fins do primeiro

quartel do séc. XVIII, isto é, anterior à amputação que sofreu e à

reutilização que dela se fez aquando das obras pombalinas. Trans-

crevemos essa descrição:

“A torre dos sinos fica desviada da Igreja para a parte do Sul, mas

com serventia pello claustro, e tem nove ventanas com sinos, dos quais

tres ficam inclinados ao nascente, tres ao poente e tres ao norte, e estes

sam os mayores, e no numero delles entra hum de estremada grandeza

a que vulgarmente chamam o Balão e tem sessenta e quatro quintaes
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de pezo, e por sima delle na mesma parede está outra ventana em que

está colocado o Relogio, e por sima delle hum sino pequeno que dá os

quartos, e esta torre tambem tem o tecto de azulejo azul, e branco, 

e mixtas a ella estam as cazas que a See da para morar o sineiro” 

(in VASCONCELOS, 1930: 460).

O nascente, poente e norte desta descrição não coincidem exacta-

mente com os pontos cardiais. Mas ainda hoje se vêem, pelo interior

da torre, as ventanas (entaipadas) do lado da Universidade. A torre

não podia, pois, estar incorporada numa muralha. Daria, para

sudeste, para aquela rua que se desenha numa planta pombalina (Fig.

101). Chamava-se essa rua, no séc. XVIII, como vimos, beco ou tra-
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FIG. 102 – Pormenor do desenho de Baldi. FIG. 103 – Pormenor da planta de 1873-1874. 1. Torre dos sinos; 2. Edifício de Baldi.



vessa do Miranda (VASCONCELOS, 1930: 111-112; LOUREIRO, 1964,

II: 5-6). Desapareceu nas obras pombalinas, quando D. Francisco de

Lemos mandou erguer o muro logo a sul do claustro da Sé. Walter

Rossa supõe que essa rua era interna da cidadela. A nós, porém,

parece-nos externa à muralha (se acaso houve mesmo uma muralha).

A gravura de Baldi representa a torre dos sinos da Sé. A sua posi-

ção não nos parece correcta, pois o italiano desenha-a entre a Sé e

o paço do bispo. Nessa posição, não nos consta que houvesse torre

nos meados do séc. XVII. E se a torre dos sinos não fosse essa torre

de Baldi, o italiano teria omitido uma torre que marcava profunda-

mente a paisagem urbana, nessa época.

Não se tem dado atenção a um poderoso edifício que Baldi

representa abaixo da torre sineira e à direita da Sé (Fig. 102). Con-

trafortado, com uma fresta ou ventana entre cada dois contrafortes,

parece coroado de ameias. Surpreendentemente, porém, aparenta

ter vegetação arbórea ou arbustiva no seu topo. Pela posição relati-

vamente à Sé, parece situar-se entre o colégio dos Grilos (que ainda

não existia no tempo de Baldi) e o edifício onde, até há pouco, fun-

cionou o Instituto de Coimbra, ou mesmo na área deste edifício.

Por detrás dele passaria o beco ou travessa do Miranda. Se,

tomando a Sé como ponto de referência, nos parece ser esta a posi-

ção do edifício, ele acha-se, todavia, demasiado distante e exces-

sivamente abaixo da capela de S. Miguel da Universidade. Mas o

desenho de Baldi contém manifestas distorções, decerto inten-

cionais: o artista terá querido representar de forma mais completa 
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FIG. 104 – Vista aérea da área da Universidade e da Sé.



o que, de outra forma, teria ficado parcialmente oculto por outras

construções.

Na planta pombalina, entre o beco ou travessa do Miranda e a

rua da Ilha desenha-se uma torre quadrada. Esta não pode corres-

ponder à torre dos sinos, por demasiadamente distante do ângulo

do claustro onde aquela torre ficava. A “torre” da planta pombalina

corresponderá ao edifício de Baldi, que, entre 1669 (data do dese-

nho do italiano) e c. 1773 (data da planta pombalina) terá sido par-

cialmente demolida? A torre (ou o que dela então restava) parece

poder identificar-se na planta de Coimbra de 1873-1874 (Fig.

103). Na fotografia aérea que apresentamos (Fig. 104), a torre de

Baldi corresponderá ao maciço de vegetação entre o claustro da Sé

e o palácio dos Grilos. Este maciço é hoje o “quintal” do edifício do

Instituto de Coimbra.

A torre de Baldi, muito poderosa, tem contrafortes e frestas (ou

estreitas janelas?). Se o desenho não nos permite juízo seguro,

parece-nos, pela arquitectura da torre, que pode ser obra de fins do

séc. XI ou do séc. XII. Mas não seria mais antiga?

O patamar onde se erguia a alcáçova tinha íngremes vertentes a

norte e a ocidente. A do lado norte pode julgar-se pelas cotas a que

se encontram o patamar da Universidade (95m do lado da fachada

setentrional do edifício) e o claustro da Sé (67,4m). É possível que

uma muralha não muito alta se erguesse na beira do patamar da

alcáçova. A encosta não desceria com inclinação uniforme, mas em

dois lanços íngremes que um patamar intermédio separaria. Por

esse patamar correria a travessa ou beco do Miranda que a planta

pombalina representa.

A torre de Baldi teria acesso, a partir do patamar da alcáçova,

por um passadiço ou adarve que transporia a travessa do Miranda

sobre um arco, de modo a permitir a passagem pela dita travessa

(Fig. 105).

Por confronto com a Sé, a torre de Baldi parece ter sido obra 

de grandes dimensões. Surpreende-nos não termos encontrado na
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FIG. 105 – Reconstituição hipotética da torre de Baldi.



documentação medieval de Coimbra nenhuma referência a esta

torre. Apesar de tudo, não afastaremos a hipótese enquanto não sur-

gir outra mais convincente para explicar o edifício. Baldi não terá

inventado. Pode, é certo, ter exagerado as dimensões. Ou pode ter

representado como edifício rectangular o que seria uma torre qua-

drada ligada ao patamar da Universidade por um adarve muito

largo, de duplo parapeito.

Desta torre ter-se-ia um amplíssimo raio de visão, de quase 300º

– pois apenas o edifício da alcáçova se interpunha e não permitia a

visão circular completa de 360º. Via-se o castelo, toda a parte norte

e ocidental da cidade, a ponte – e apenas ficava oculto aquele troço

da muralha onde se abria a porta de Ibn Bodron ou de Genicoca.

Para além da cidade e do arrabalde, dominava-se o campo até muito

longe.

A hipótese de uma torre que poderia ter sido erguida nos fins do

séc. XI ou no XII no lugar de uma anterior torre muçulmana não

confirma nem desmente a proposta de uma muralha da cidadela,

apresentada por Walter Rossa. A torre poderia ter sido edificada

sem ligação a uma muralha. Mas também poderia articular-se com

uma muralha, não necessariamente alta e forte – a qual, feita de

taipa, teria desaparecido sem deixar vestígios.

A arquitectura da torre – muito diferente do que seriam a torre de

menagem do castelo e as torres quinárias de D. Sancho I – e a sua

posição levam-nos a perguntar se não se trata de uma torre com valor

mais simbólico que defensivo. Excelente ponto de observação, não

dominava nenhuma porta por onde se pudesse fazer qualquer ataque.

A interpretação que sugerimos para a torre de Baldi pode rece-

ber reforço de uma planta pombalina que mostra, à direita do Colé-

gio dos Grilos, mas recuado relativamente à fachada deste edifício,

o que aparenta ter sido uma torre similiar (AMARAL, 1992, planta

V). Talvez, no séc. XVII, estivesse já reduzida aos alicerces – e, por

isso, não seria visível do ponto de mira de Baldi. A utilização da área

como pedreira, ao longo dos séculos, explicaria a sua quase total

destruição. A torre poderia ligar-se à muralha muçulmana que 

foi descoberta no Pátio da Universidade. Na nossa Fig. 106 rede-

senhamos a planta pombalina, com representação, a vermelho, da

suposta torre que ela ilustra e com indicação de alicerces que foram

reconhecidos aquando dos desmontes efectuados na área para cons-

trução do actual anfiteatro da Faculdade de Direito. Não sendo

total a coincidência da suposta torre e dos referidos alicerces, deve

observar-se que a planta que apresentamos resulta da sobreposição

de dois desenhos feitos com dois séculos de diferença e com escalas

diversas: sobre a planta pombalina implantamos os muros des-

cobertos quando se fez o anfiteatro, tendo procurado reduzir estes

à escala daquela.

Admitindo a possibilidade de ter existido uma muralha a circun-

dar uma cidadela, não nos pronunciaremos manifestamente a favor

da proposta de Walter Rossa. Apenas não queremos excluir liminar-

mente a hipótese. Mas, se tal muralha existiu, talvez o seu percurso

tenha sido muito menor do que o suposto por Walter Rossa.

Se a muralha da cidadela existiu, onde ficaria(m) a(s) porta(s)?

Não cremos que possa identificar-se como porta desta suposta

muralha a que ainda hoje permanece no canto sudeste do Museu

Nacional de Machado de Castro. A tê-lo sido, teria sido desmon-

tada da sua posição original e reconstruída noutro lugar – pois a

muralha não poderia ter passado na fachada meridional do museu.
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FIG. 106 – Planta pombalina da área da Universidade.

Muros da planta pombalina
Muros descobertos aquando da construção do anfiteatro da Faculdade de Direito
Muralha muçulmana



Tal desmontagem e reconstrução é algo que nos parece mais do que

improvável.

O nosso longo discurso sobre a(s) muralha(s) de Coimbra não é

– nem pretendeu sê-lo – conclusivo. Quis apenas rever o que tem

sido dito e proposto e, chamando a atenção para alguns documen-

tos escritos e iconográficos, mostrar como permanece aberto e care-

cido de estudo o problema da sua cronologia. As observações

arqueológicas são fundamentais e não deve perder-se ocasião de

examinar os panos que dela ainda sobreviverão em casas que se lhe

encostaram ou a incorporaram. O ponto mais sensível da cidade

parece-nos ser o da rua de Fernandes Tomás.

Uma intervenção arqueológica recentemente realizada no n.° 74

dessa rua não foi conclusiva. A muralha, aí, foi destruída. Se o que

se observou numa das paredes laterais do prédio corresponde a

muralha (o que não é minimamente seguro), a fortificação, nesse

troço, terá de ser datada de época medieval: o aparelho não é

romano. Num outro prédio – o n.° 62 da mesma rua – parece con-

servar-se ainda um bom troço da fortificação: aqui, pelo contrário,

o aparelho pode ser romano. Este prédio acha-se devoluto, é pro-

priedade camarária e espera-se que dentro em breve seja alvo de

intervenção. Lamentamos ter de concluir este capítulo antes que tal

intervenção se realize. Provar-se-á que a muralha, aí, é romana?

Concluir-se-á que é medieval? Ou estamos errados e o que se

observa nas caves desse prédio não é um troço da muralha de Coim-

bra, ainda bem conservado?
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(Página deixada propositadamente em branco)



NOTAS

Nestas notas voltamos a alguns dos pontos de que tratámos no

corpo principal do nosso trabalho. Para evitarmos pormenorizações

em que o nosso discurso se teria enredado, eventualmente preju-

dicando o entendimento do texto e, de certeza, tornando-o fas-

tidioso para muitos leitores, omitimos então dados ou factos que,

todavia, nos parecem relevantes. Nestas notas retomamos alguns

assuntos que serão agora tratados mais compridamente.
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(Página deixada propositadamente em branco)



NOTA A
A Igreja de S. Cristóvão/S. -Bartolomeu

O documento PMH, DC., n.° 74 (doação das igrejas de S. Cris-

tóvão/S. Bartolomeu e de S. Cucufate pelo presbítero Samuel ao

mosteiro de Lorvão em 957) contém duas partes. A primeira é uma

notícia histórica. Samuel recorda que a igreja de S. Cristóvão,

depois chamada de S. Bartolomeu (ou, reproduzindo os dizeres do

documento, que a igreja de S. Bartolomeu, anteriormente dedicada

a S. Cristóvão) e a igreja de S. Cucufate haviam pertencido a um

presbítero Pedro, também de seu nome Baleulus, Bahalul ou Bal-
culus (Sobre este nome, vid. VASCONCELOS, 1928: 352).

A que título tinha o presbítero Pedro as igrejas? Eram comuns,

na época (e foram-no até muito mais tarde), as igrejas de proprie-

dade privada. Talvez o presbítero Pedro tenha edificado à sua custa

as duas igrejas depois da reconquista da cidade em 878 – ou talvez

as tenha apresurado nesse momento.

Diz ainda o documento que o presbítero Pedro havia congre-

gado à sua volta multitudo filii bonorum hominum, “muitos filhos de

homens bons”, isto é, de condição social elevada. É possível (ou

provável) que junto das duas igrejas (ou de uma delas) se tivessem

formado pequenos mosteiros, ainda que o documento use a expres-

são ecclesia e não baselica ou monasterium.

Continua a notícia histórica do documento dizendo que havia

sido vontade do presbítero Pedro que, depois da sua morte, as igre-

jas passassem a seu sobrinho Afonso e, no caso de este abandonar a

carreira sacerdotal (ou no caso da sua morte), ao presbítero Samuel.

Samuel havia sido vicarius do presbítero Pedro, isto é, seu auxi-

liar ou coadjutor. Depois da morte de Afonso, Samuel dirigiu-se ao

mosteiro de Lorvão e, tendo beijado os pés do abade (pormenor

interessante para a reconstituição dos hábitos da época), solicitou-

-lhe que lhe concedesse as igrejas. A súplica obriga-nos a pensar que

as igrejas de S. Cristóvão/S. Bartolomeu e de S. Cucufate eram do

mosteiro laurbanense. Talvez o presbítero Pedro as tivesse por con-

cessão do abade e dos monges ou, no caso de as igrejas terem sido

propriedade privada de Pedro, este as tivesse deixado em testamento

àquele cenóbio. O certo é que o abade acedeu a entregar as ditas

igrejas ao presbítero Samuel, com a condição de este fazer testa-

mento delas ao mosteiro. No testamento deveria incluir as domus
cum cortes, vinhas e hortas qui sunt juxta illas ecclesias. É o que

Samuel faz na segunda parte do documento.

A expressão domus cum cortes prova que, junto da igreja (ou das

igrejas?), havia casas. A igreja de S. Cristóvão/S. Bartolomeu era,

pois, em 957, pólo de um (pequeno) núcleo de povoamento subur-

bano. Talvez o fosse, também, a igreja de S. Cucufate. E voltando à

referência de que o abade Pedro tinha congregado à sua volta mul-
titudo filii bonorum hominum, podemos perguntar-nos se estes

“filhos de homens bons” se tinham constituído em comunidade

monástica ou eram leigos. Neste segundo caso, os núcleos de desen-

volvimento suburbano de S. Cristóvão/S. Bartolomeu e S. Cucufate

não seriam de gente pobre, mas de gente de posses. O problema 

é indecidível – mas não deixaremos de observar que, na hipótese 

de ajuntamentos de casas de gente de bastantes meios, estas casas

seriam, naturalmente, propriedade de quem nelas habitava. Se

Samuel deixou as domus cum cortes ao mosteiro de Lorvão, é por-
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que tais casas eram do presbítero (ou das igrejas) e, portanto, pré-

dios modestos ocupados por arrendatários?

Na carta de 957 diz-se que a igreja de S. Bartolomeu havia sido

anteriormente de S. Cristóvão. Parece óbvio que, nessa data, o

santo titular era S. Bartolomeu. Mas o facto de S. Bartolomeu não

ter sido objecto de grande devoção antes de finais do séc. XI

(COSTA, 1997: 474-475) leva-nos a duvidar do que parece 

evidente.

Não conhecemos o documento original da doação de 957, mas

apenas a cópia que dele se fez, em 1116-1117, para o Livro dos Tes-
tamentos de Lorvão. É possível que, no documento original, se

falasse das igrejas de S. Cristóvão e de S. Cucufate, sem qualquer

alusão à de S. Bartolomeu. O copista de 1116-1117, porque a igreja

de S. Cristóvão era então de S. Bartolomeu, “actualizou” o docu-

mento, falando da ecclesia Sancti Christophori qui vocant ea Sancti
Bartolomeus, “igreja de São Cristóvão que chamam de São Bartolo-

meu” e da ecclesia Sancti Bartolomei qui in antea vocabant Sancti
Christophori, “igreja de São Bartolomeu a que anteriormente cha-

mavam de São Cristóvão”. A reconsagração não terá ocorrido ante
957, mas ante 1116-1117 – e, neste caso, possivelmente depois da

reconquista definitiva de 1064.

Mas por que razão terá o copista actualizado o nome da igreja

de S. Cristóvão (agora de S. Bartolomeu) e não o da igreja de 

S. Cucufate?

As igrejas de S. Cristóvão e de S. Cucufate, que o mosteiro de

Lorvão tinha no séc. X, por doação de Samuel, terão sido perdidas

pelo cenóbio laurbanense durante a segunda ocupação muçulmana

de Coimbra (978-1064). Aquando da reconquista definitiva da

cidade, a igreja de S. Cristóvão terá sido apropriada por um pres-

bítero Ariano, que a terá reconsagrado a S. Bartolomeu; mas, re-

conhecendo os direitos históricos de Lorvão à posse de S. Bartolo-

meu, o presbítero Ariano doou-a àquele mosteiro em 1109 (DMP,

DP., III, n.° 316). Quanto à igreja de S. Cucufate, terá sido recon-

sagrada a S. Tiago e doada por Fernando Magno à catedral de 

S. Tiago de Compostela. Data de 1183 um acordo entre o arcebispo

de Compostela e o bispo de Coimbra sobre os direitos de cada um

na dita igreja (LP., n.° 7).

O facto de o mosteiro de Lorvão ter recuperado a igreja de 

S. Cristóvão/S. Bartolomeu mas não a de S. Cucufate/S. Tiago

explicará a actualização do nome da primeira mas não do nome da

segunda na cópia que, em 1116-1117, se fez do documento de 957

para o Livro dos Testamentos de Lorvão.

A hipótese que apresentamos parece-nos preferível à de conside-

rar que a igreja de S. Cucufate do presbítero Samuel não ficava em

Coimbra mas era aquela mesma que o bispo D. Gonçalo restituiu

a Lorvão em 1116 (DMP, DP., IV, n.° 5). Com efeito, a igreja de 

S. Cucufate do presbítero Samuel ficava in arravalde de Conimbrie.
Quanto à igreja de S. Cucufate restituída a Lorvão em 1116, deve-

mos identificá-la com aquela outra que Pedro, presbítero, Bahalul

de cognome (o mesmo da igreja de S. Cucufate de Coimbra) ven-

deu em 943 ao presbítero Daniel na villa de Arcos, com a condição

de este último a deixar, por sua morte, ao mosteiro de Lorvão

(PMH, DC., n.° 51). Não sabemos situá-la com segurança, mas tal-

vez devamos localizá-la perto de Seliobria (hoje, S. Martinho de

Pedrulhais, no concelho de Cantanhede, vid. CRUZ, 2005: 219) ou

de S. Martinho de Freixieda ou Freixeda (sobre cuja localização 
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vid. ALARCÃO, 2004b: 51). Em alternativa, a igreja de S. Cucufate

seria a de Vila Nova de Monsarros, no concelho de Anadia

(NOGUEIRA, 1942: 17) – ainda que esta tivesse pertencido ao mos-

teiro de Vacariça e não ao de Lorvão (PMH, DC., n.° 444, de 1064).

A nossa hipótese explica também o encabeçamento que a cópia

do documento do presbítero Samuel apresenta no Livro dos Testa-
mentos de Lorvão: Testamentum de Sancto Bartolomeus in arravalde
de Colimbrie. Tratando-se do testamento de duas igrejas (S. Cristó-

vão/S. Bartolomeu e S. Cucufate), esperaríamos Testamentum de
Sancto Bartolomeus et de Sancto Cucufate. O copista, transcrevendo,

em 1116-1117, o original da doação de 957, não terá incluído no

título a igreja de S. Cucufate (então de S. Tiago), pois não interes-

sava fazer referência (no título) a uma igreja que não era (então) do

mosteiro laurbanense.
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NOTA B
Sobre o Forum Regis
[A ler tendo presente a Fig. 41]

No início do capítulo A Almedina tentámos reconstituir o

espaço, logo acima da porta de Almedina, entre a muralha e as

actuais ruas de Quebra-Costas e de Sobre-Ribas.

Aludimos então a um assento do Livro das Kalendas no qual se

regista que Pedro Belo deixou à Sé as suas casas in foro quo olim ibi
vendebantur carnes et erat ibi macellum, “no forum onde antiga-

mente se vendiam carnes e era aí o mercado”.

A data do assento do Livro das Kalendas é a de 1164 (LK., II:

269). Mas esta corresponde à do falecimento dos pais de Pedro Belo

e não à da morte do doador. Em 1164, Pedro Belo terá feito a doa-

ção para que os cónegos rezassem por seu pai e sua mãe. Posterior-

mente, Pedro Belo comprou casas ainda em 1172, 1173, 1174 e

1179 – e a sua morte ocorreu em 1202 (LK., I: 185).

Pedro Belo (ou, de seu nome completo, Pedro Sesnandes Belo)

era filho de Sesnando Vímares, também conhecido como Sesnando

Mealha. O nome Mealha seria cognome ou alcunha dado a Ses-

nando Vímares, talvez por ser mercador.

Por morte de Sesnando Vímares, foram herdeiros os seus filhos

Pedro Belo e Boa, Maria e Benedita (usando estas o apelido Ses-

nandes). Parte da herança, porém, terá cabido à viúva, falecida em

(ou antes de) 1169, pois nesta data seus filhos fizeram partilhas da

herança da mãe (comunicação pessoal de Leontina Ventura).

Em 1172, Salvador Besteiro e sua mulher, Boa (Sesnandes), ven-

deram a Pedro Belo, presbítero, 1/4 de uma tenda que havia sido de

Sesnando Mealha e ficava in illo foro regio (MADAHIL, 1935, 

doc. 99). Em 1173, Mendo Grosso e sua mulher, Maria Sesnandes,

fizeram uma permuta com o mesmo Pedro Belo, presbítero: este

cedeu-lhes uma vinha a troco de 1/8 de uma tenda com seu solio e

seu sotano que ficava in foro regi, e de 1:8 de uma casa que Mendo

Grosso e Maria Sesnandes haviam recebido de Sesnando Mealha

(MADAHIL, 1935, doc. 104).

Em 1174, Gonçalo e sua mulher, Benedita Sesnandes, vendem a

Pedro Belo 1/4 de uma tenda quod habuimus in phoro Regio evenit
nobis ex parte nostro parte, “que temos no foro régio (e) herdámos do

nosso pai” e 1/8 de illa domus quod fuit nostro patri et matre; “da casa

que foi do nosso pai e da nossa mãe” (MADAHIL, 1935, doc. 106).

Em 1179, Salvador Besteiro (nessa data, provavelmente, já viúvo),

juntamente com suas filhas Maria e Urraca e seu filho Fagundo,

vende a Pedro Belo duas partes de uma casa que havia sido de Ses-

nando Mealha, juxta forum Regis (MADAHIL, 1935, doc. 99). O pré-

dio tinha, a oriente, domus de Pedro Eanes e domus de Gonçalo

daBuis (sic, por Davidiz?); a ocidente e a norte, azinhagas; e a sul,

via pública (MADAHIL, 1935, doc. 110).

Sesnando Vímares havia sido também proprietário, nesta área

do forum Regis, de uma domus que, em 1115, era do mercador

Roberto.

Em 1115, Roberto – provavelmente, como dissemos, um fran-

cês que terá vindo no tempo do conde D. Henrique – tinha duas

casas, contíguas, que ficavam perto da aljazaria e supomos situadas

ao fundo da rua de Quebra-Costas, do lado direito de quem desce.
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Nesse ano de 1115, Roberto vendeu a João (Perrot) – também

um francês – e sua mulher Sontrili (ou Sontrilha) uma casa que

confrontava, a oriente, com tendas do rei e via pública, a sul com

tendas do rei, a ocidente com outra casa do mesmo Roberto e, a

norte, com domus de Paio Lúcifer e Soeiro Guterres (DMP, DP., III,

n.° 520). João (Perrot) não teve a casa por muitos anos, pois em

1121 vendeu-a a Sesnando Vímares (DMP, DP., IV, n.° 165).

O segundo prédio de Roberto, pegado ao primeiro, a ocidente,

parece ter sido vendido antes de 1121. Se não temos carta dessa

venda, temos, no documento DMP, DP., IV, n.° 165, referência a

essa casa como corte que fuit de Rubertus mercator. Ignoramos se terá

sido vendida ao mesmo Sesnando Vímares. Mas o prédio é, pro-

vavelmente, o mesmo que Mendo Grosso e sua mulher, Maria Ses-

nandes e Salvador Besteiro (viúvo de Boa Sesnandes) e suas filhas 

e filho vendem a (ou permutem com) Pedro Belo.

O prédio de que Salvador Besteiro tinha a parte que em 1179

vendeu a Pedro Belo confinava, a oriente, como acabámos de ver,

com prédios de Pedro Eanes e Gonçalo daBuiz (ou Davidiz?). Se

acaso este Gonçalo era o marido de Benedita, filha de Sesnando

Vímares, estes prédios teriam resultado da divisão de um dos pré-

dios de Roberto: o que este mercador havia vendido em 1115 a

João (Perrot) e sua mulher Sontrili e estes tinham vendido em 1121

a Sesnando Vímares.

Não parece que tenha sido filho de Sesnandes Vímares o Telo

Sesnandes que, em 1158, fez testamento, a favor do mosteiro de

Santa Cruz, das suas casas que sunt super forum Colimbrie e de uma

tenda in ipso fore facta (LDJT., n.° 57).

As casas doadas por Telo Sesnandes a Santa Cruz ficariam do

lado sul da azinhaga que descia da rua de Sobre-Ribas ao quintal

dos Fiveleiros. Recordaremos o assento do Livro das Kalendas (LK.,

II: 318) que regista o aniversário da morte de Soeiro Martins, ocor-

rido em 1230: este deixou à Sé a sua domus super ribam, que domus
est in vico ex parte quintanale Fibulariorum et ista domus habet duo
portalia et inter ipsam domus et domus monasterii Sancte Crucis pro-
tenditur aginhagua. A casa de Soeiro Martins ficaria do lado norte

da dita azinhaga e a(s) de Santa Cruz, do lado sul.

Logo acima da porta de Almedina poderia ficar a casa de Elvira

de Cid. Em 1167, esta fez seu testamento (LP., n.° 65) e deixou ao

presbítero Pedro Beler (= Belo?) a sua casa, com a condição de o

mesmo a legar à Sé. Ficava essa casa justa domum Sesnandi Mealia.

Infelizmente não se dão confrontos que permitam situar com mais

precisão a casa de Elvira. É hipotética a posição que lhe assinalamos

na nossa Fig. 41. Se ficava onde sugerimos, é possível que neste

mesmo espaço houvesse outras casas, pois o testamento de Elvira

faz-nos crer que era mulher de poucas posses. A sua casa seria

pequena. Poderia ficar aqui também a tenda que Pedro Soares,

coriarius, isto é, curtidor de peles ou fabricante de cintos e correias

de couro, vendeu a Santa Cruz em 1165, juxta portam de Almedina
(LDJT., n.° 123).

Talvez ficasse no mesmo local (isto é, logo acima da porta de

Almedina, mas agora do lado direito de quem subia) o prédio de

que, em 1165, Gonçalo Mouro e sua mulher, Sancha Mendes, ven-

deram 2/3 ao mosteiro de Santa Cruz (LDJT., n.° 124). O que nos

leva a supor esta situação da casa de Gonçalo Mouro é a coincidên-
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cia de testemunhas no testamento de Elvira de Cid e na venda de

Gonçalo Mouro. As testemunhas de um contrato de venda ou doa-

ção de prédio eram frequentemente escolhidas entre vizinhos do

prédio que se vendia ou doava – e por isso nos parece que a domus
de Gonçalo Mouro ficaria perto da de Elvira de Cid. Por outro

lado, no LDJT., a venda de Gonçalo Mouro vem inserida logo a

seguir à venda da tenda de Soeiro, coriarius – e, nos cartulários, 

é normal a ordenação das escrituras por contiguidade ou proximi-

dade dos prédios cujas aquisições se registam. Mas a casa de Gon-

çalo Mouro tinha via publica a norte – e esta seria, provavelmente,

a actual de Quebra-Costas. A oriente ficava uma casa de João Peres;

a ocidente, uma de Gonçalo Mendes; a sul, uma quintana do

mesmo Gonçalo Mouro. A casa vendida a Santa Cruz não ficaria

encostada às paredes de nenhuma das outras, visto que o documento

diz: vertit aquam in circuitum, “verte águas (das chuvas) para todos

os lados”. No mesmo sentido se poderá interpretar cum suis parie-
tibus integris: “paredes íntegras” seriam paredes não meeiras, isto é,

não partilhadas com as outras casas. Testemunham a venda, entre

outros, o vizinho João Peres e um Gundisalvus mercator, “Gonçalo,

mercador”, que seria o outro vizinho, Gonçalo Mendes.

A casa vendida por Gonçalo Mouro havia sido de seu pai, João

Perrot – que atrás encontrámos como adquirente de uma das casas de

Roberto, mercador. Gonçalo Mouro (ou, de seu nome completo,

Gonçalo Anes Mouro era já falecido em 1169 (LDJT., n.° 228).
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NOTA C
As Casas Fronteiras da Sé
(Fig. 107)

O documento n.° 20 do Livro Preto, datado de 24 de Novem-

bro de 1086, recorda que o prior da Sé, Ramiro, havia cedido a um

D. Cipriano uma das várias casas do cabido que confrontavam, a

oriente, com o atrium australis e a sul com via pública (que seria a

actual rua da Ilha).

Este D. Cipriano foi casado com D. Boa Mendes e era filho de

uma D. Susana. Leontina Ventura (2006b: 42-43), embora com

dúvidas, identifica esta D. Susana com a mãe de D. Sesnando; e

assim, D. Cipriano seria irmão do cônsul. Estas supostas relações

familiares carecem de confirmação. Fosse como fosse, D. Cipriano

e D. Boa Mendes eram gente nobre e rica, como se depreende do

testamento de D. Boa (LP., n.° 558). Vinda de Zorita, D. Boa seria

uma das donas que integravam a corte de D. Sesnando, a quem, no

seu testamento, chama dominus meus, “meu senhor”. O tratamento

é o que um nobilis usaria para com um rei. D. Sesnando tinha, pois,

uma corte – e Leontina Ventura identificou os nobiles ou fideles que

integrariam essa corte. Talvez estas donas sejam as alias mulieres que
sunt in mea curte et mihi serviunt, “outras mulheres da minha corte

e que me servem” que D. Sesnando contempla na minuta do seu

testamento (LP., n.° 78 = PMH, DC., n.° 677). Mas é certo que o

uso do termo mulieres e o facto de D. Sesnando as contemplar com

uma soma em dinheiro (quinquaginta solidis de dinariis) podem

sugerir que se trata de mulheres de um hárem, como propõe Leon-

tina Ventura. Mas também a D. Mendo Baldemires, alvazil, 

D. Sesnando deixa dinheiro. E, às concubinas, D. Sesnando não

chamaria meas mulieres, “minhas mulheres”, em vez de apenas

mulieres? O nome de dominus meus surge ocasionalmente em do-

cumentos medievais como forma de tratamento de mulher a seu

marido, mas o uso da expressão por D. Boa, referindo-se a D. Ses-

nando, não nos parece suficiente para concluirmos que D. Boa em

algum tempo integrou um harém do cônsul.

Conjugando o documento n.° 20 do Livro Preto com outros

do mesmo cartulário (LP., n.os 398 e 634), ficamos a saber que,

em 1084, a Sé havia cedido duas casas a Cipriano, a título de

posse vitalícia, e com obrigação de D. Cipriano reedificar (restau-

rar?) as ditas casas (ou apenas uma delas?). Parece-nos que D. Ci-

priano, com sua mulher, D. Boa Mendes, terá ocupado uma delas

e terá instalado sua mãe, D. Susana, na outra. Pela posse vitalícia

das duas casas, D. Cipriano terá entregue à Sé a quantia de 50 sol-

dos (LP., n.° 20). Este tipo de contrato seria frequente na época e

substituiria o arrendamento, isto é, o pagamento de uma renda

anual. Mas só pessoas ricas poderiam fazer tais contratos. Para os

que eram apenas remediados e não podiam dispor, em nenhum

momento, de grandes quantias, usava-se o arrendamento com

satisfação de renda anual.

A cedência a D. Cipriano foi feita perante D. Sesnando, o pre-

lado e nobiles Colimbrie (LP., n.° 20). Terá sido feita em concilium?

Em tal caso, não deixa de ser curiosa a intervenção do concilium da

cidade num caso de cedência vitalícia de prédios da Sé. Talvez por-

que estes haviam sido cedidos à Sé por Fernando Magno para habi-
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FIG. 107 – Planta da área da Sé.

1. Casa de D. Cipriano
2. Casa do abade Pedro
3. Casa de João Miguéis
4. Casa de D. Cipriano
5. Casa de Seguin
6. Casa de Froilefici
7. Casas da Sé
8. Concilium
9. Casa que, ante 1187, era de Gonçalo Egee
10., 11. e 12. Casas que, por volta de 1172, eram de
Paio Mides, Martinho Salvadores e Paio Torce-
-Costas? Alguma(s) destas casas seria(m), ante 1187,
de Gonçalo Egee?



tação dos cónegos, o cabido não pudesse fazer deles outro uso sem

consentimento do concilium.

D. Cipriano, porém, viveu apenas dois anos depois da celebra-

ção do contrato (LP., n.° 20). É provável que este D. Cipriano seja

o mesmo que no Livro das Kalendas (LK. II: 172) se recorda como

falecido em 1064. Os cónegos rezavam por alma de um D. Ci-

priano que lhes havia doado uma tabula argentea de altari; e D. Boa

Mendes, no seu testamento (LP., n.° 558), deixa à Sé L mecales de
auro regello pro deaurare illo templale argenteo…pro anima de dom
Cipriano. O mais verosímil é que D. Boa Mendes tenha deixado o

ouro para dourar o templale argenteo que seu falecido marido havia

oferecido à Sé. Assim, a data de 1064 registada no Livro das Kalen-
das como a da morte de D. Cipriano será incorrecta, pois este terá

falecido em 1086.

Seja como for, o documento n.° 20 do Livro Preto é inequívoco:

em 24 de Novembro de 1086, D. Cipriano, marido de D. Boa

Mendes, era já falecido. E nesse dia, o então prior da Sé, D. Mar-

tinho Simões, veio perante D. Susana, mãe de D. Cipriano, e inter-

rogou-a diante de testemunhas sobre o que pretendia fazer da casa

em que habitava – ao que D. Susana respondeu que a deixava livre

à Sé. É possível que D. Susana tenha ido viver com a nora, D. Boa

Mendes.

Em 1088, isto é, dois anos depois, D. Boa Mendes negociou (ou

renegociou) com o prior D. Martinho Simões a posse vitalícia de

uma das casas (LP., n.° 398 = PMH, DC., n.° 695). Deu por ela

100 soldos, que deviam ser aplicados in ipsius monasterii sui edifi-
ciis, isto é, nos edifícios que integravam o conjunto catedralício e

talvez na reconstrução da própria Sé (que então já se projectaria?).

Ignoramos se a casa que a Sé cedeu a Boa Mendes era aquela em

que D. Boa havia vivido com D. Cipriano ou aquela outra onde 

D. Cipriano, como supomos, tinha instalado sua mãe. Podemos

pensar que a cedência da casa em que D. Cipriano tinha vivido, por

ter sido vitalícia, tinha cessado com a morte do mesmo – e que, por

isso, a viúva, D. Boa Mendes, teve de renegociar a cedência. Mas,

neste hipotético caso, por que razão não foi o contrato feito logo

após a morte de D. Cipriano, em 1086? Não terá D. Boa Mendes

renegociado a posse da casa a que D. Susana renunciara em 1086?

Não sabemos em que ano voltara(m) a(s) casa(s) à posse da Sé,

por falecimento de D. Boa Mendes. O testamento desta (LP., 

n.° 558) terá sido feito entre 1086 e 1091 e, nele, a viúva de 

D. Cipriano contemplou a Sé e o prior D. Martinho Simões. Mas

o testamento pode ter sido feito anos antes do falecimento de 

D. Boa Mendes.

Depois da morte de D. Boa Mendes, João Mides quis apoderar-

-se das casas. Perante a pretensão (ou mesmo ocupação abusiva?), 

a Sé recorreu a D. Teresa e a condessa obrigou João Mides a resti-

tuir as casas à catedral e ao cabido (LP., n.° 634) O uso do plural

sugere que as casas eram duas; e assim, em 1088, D. Boa Mendes

terá mesmo renegociado a posse, não da casa em que havia vivido

com seu marido, mas da outra, em que D. Susana teria habitado.

Depois da morte do prior D. Martinho Simões, o novo prior,

D. João Anaia (que, em 1148, viria a ser designado bispo de Coim-

bra), deu as casas a seu sobrinho Soeiro Gonçalves, filho de sua irmã

D. Maria Anaia e de Gonçalo Dias, que foi alcaide de Coimbra

(LP., n.° 634). A doação terá sido posterior a 1128, ano em que 

D. João Anaia assumiu o priorado (VENTURA e FARIA, 1990: 48).
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Em 1144 (LP., n.° 387), ainda Soeiro Gonçalves teria pelo menos

uma destas casas. Mas o documento n.° 634 do Livro Preto, não

datado mas posterior a 1147, mostra as casas na posse de Salvador

Gonçalves, irmão de Soeiro. Salvador Gonçalves era sobrinho de

Elvira Afonso (irmã de Mendo Afonso) por parte de Martim Anaia

(marido de Elvira). 

Por muitos anos teve Salvador Gonçalves estes prédios. O bispo

D. Miguel Salomão litigou a sua posse e parece ter deixado o episco-

pado, em 1176, sem que a questão tivesse sido decidida (LP., n.° 3,

onde se diz que as casas sub juditio manent, “permanecem em juízo”).

A norte de uma das casas de D. Cipriano e D. Boa Mendes fica-

riam outras duas onde terão vivido um abade Pedro e um João

Miguéis, ambos, provavelmente, cónegos da Sé. Os cónegos (ou,

pelo menos, alguns cónegos) não viveriam então em comunidade,

mas cada um em sua residência.

As duas casas em que haviam vivido o abade Pedro e João Miguéis

foram vendidas pelo bispo D. Bernardo e pelo prior D. João Anaia, em

1144, a Mendo Afonso (de Refóios). A venda foi abusiva ou ilícita visto

que, nos termos da doação de Fernando Magno, as casas seriam patri-

mónio inalienável da Sé. Para mais, a venda foi feita, provavelmente a

instâncias do prior D. João Anaia, por 1/3 do valor real (LP., n.° 387).

Estas casas confrontavam, a ocidente, com uma que havia sido de

Seguin (um imigrante francês em 1123 já falecido) e outra de Froilefici.
A oriente e norte, as casas davam para vias públicas. A via a

oriente seria aquela que definimos como grande eixo, de origem

romana, desde a rua dos Coutinhos à rua da Ilha. A rua a norte seria

um prolongamento da rua de S. Cristóvão até à Sé?

A sul, as casas confrontavam com domus ejusdem sedis que data
fuit Suario Gundisalvis, “casa da mesma Sé que foi dada a Soeiro

Gonçalves”. Como acabámos de ver, esta casa era uma das que a Sé

havia cedido a D. Cipriano e D. Boa Mendes.

O documento n.° 634 do Livro Preto diz que medietas domorum
Menendi Alfonsi fuit sedis, que tunc in diebus priori Martini domus inte-
gra erat. Quam medietatem Johannes prior Menendo Alfonso, amico suo,
dedit sub nomine venditionis, “metade das casas de Mendo Afonso foi

da Sé. No tempo do prior (D.) Martinho (Simões) era uma casa inde-

pendente e o prior (D.) João (Anaia) deu metade a Mendo Afonso, seu

amigo, sob a forma (fictícia) de venda”. A referência à venda fictícia

harmoniza-se com a informação do Livro Preto, n.° 387: a venda foi

feita por 1/3 do valor real. Mendo Afonso (de Refóios) era “amigo” de

D. João Anaia porque o irmão deste, Martim Anaia, era casado com

Elvira Afonso, irmã de Mendo Afonso.

Se os dizeres do documento n.° 634 do Livro Preto são algo equí-

vocos, parece-nos dever entender-se que Mendo Afonso fez uma

casa só das duas em que haviam habitado o abade Pedro e João

Miguéis. Esta hipótese parece-nos mais verosímil do que a inversa,

isto é, a de Mendo Afonso ter dividido uma casa única em duas

moradas independentes.

Se o cadastro exacto nos suscita alguns problemas, parece-nos

que, voltadas à Sé (ou ao atrium australis), haveria três casas: de sul

para norte, uma das que a Sé havia cedido a D. Cipriano, a do

abade Pedro e a de João Miguéis. As traseiras destas casas encosta-

riam às traseiras de outras três que teriam suas fachadas voltadas

para uma rua hoje obliterada: também de sul para norte, a segunda

casa de D. Cipriano, a de Seguin e a de Froilefici.
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Se a disposição era esta, compreende-se que a casa de Mendo

Afonso, resultante da fusão de duas, confrontasse, a ocidente, com

duas outras habitações: a que havia sido de Seguin e a de Froilefici.
Compreende-se também que confrontasse, a sul, com a casa cedida

a Soeiro Gonçalves.

Ainda a propósito das casas ilicitamente vendidas a Mendo

Afonso pelo prior D. João Anaia em circunstâncias de claro favori-

tismo, diremos que o documento de D. Afonso Henriques, de 1172

(LP., n.° 590), confirma a propriedade delas à Sé.

No documento n.° 634 do Livro Preto contém-se ainda a

seguinte informação: Domus Cipriani fuit sedis, sub cujus licentia
antea habuit eam abbas Daniel, cum esset canonicus; poste ejus mor-
tem, eam Petrus Liniol tenuit et licentia Johannis prioris illam
Cipriano, nunc eam habenti, vendidit, “a casa de Cipriano foi (pro-

priedade) da Sé e teve-a anteriormente o abade Daniel, por ser

cónego. Depois da morte deste, teve-a Pedro Liniol e, com autori-

zação do prior João (Anaia), vendeu-a a Cipriano, que agora a tem”.

Claramente, este Cipriano não é o D. Cipriano, marido de D.

Boa Mendes, falecido em 1086. É um outro Cipriano, que tinha a

casa na data em que foi redigido o documento n.° 634 do Livro
Preto. Se a data deste é incerta, ele é, seguramente, posterior a 1147.

Nesta casa em que, post 1147, vivia Cipriano, havia habitado o

abade ou cónego Daniel – provavelmente o mesmo que figura num

documento do Livro Preto, com data (todavia duvidosa) de 1114

(LP., n.° 628). Por morte do abade Daniel, ocupou a casa Pedro

Liniol. É possível que este tenha sido também cónego da Sé e tenha

professado no mosteiro de Santa Cruz – pois surge como confir-

mante ou notário em documentos do Livro Santo (LS., n.os 123,

32, 23 e 29, respectivamente, de 1131, 1146, 1147 e 1148). Em

1131 confirma, talvez como cónego da Sé, a venda que o bispo D.

Bernardo fez, a D. Telo, da almuinha que D. Susana, mãe de D.

Sesnando, havia doado à catedral. Possivelmente, em 1146 Pedro

Liniol havia já professado em Santa Cruz, abandonando a casa da

Sé em que havia morado e vendendo-a, indevidamente, a Cipriano.

Tendo sido a venda autorizada por D. João Anaia na sua qualidade

de prior, há-de ter sido realizada antes de 1148, ano em que D. João

assumiu a mitra.

Este Pedro Liniol poderá ainda, talvez, identificar-se com o diá-

cono Pedro, cónego da Sé, a quem o bispo D. Gonçalo, em 1123,

sendo D. Martinho Simões prior da Sé, cedeu uma casa com a con-

dição de ela voltar à posse da catedral por morte do dito Pedro e

com a proibição expressa de ela ser vendida (LP., n.° 248 = DMP,

DC., IV, n.° 354). Assim, podemos dizer que o abade Daniel viveu

na casa ante 1123, e que Pedro Liniol a pode ter tido desde 1123,

até a ter vendido, ante 1146 ou neste ano, a Cipriano.

A casa em questão havia sido doada à Sé por D. Susana, mãe de

D. Sesnando. Mas não era a casa em que tinha vivido D. Susana,

mãe de D. Cipriano. Com efeito, esta última tinha rua a sul e dava

para o atrium a oriente. A casa doada pela mãe de D. Sesnando

tinha vias públicas a ocidente e norte (e confrontava a oriente com

casa de um presbítero Gondesendo e a sul, com terreno de um

João). Devemos situar esta casa da mãe de D. Sesnando numa outra

esquina que não a da casa cedida a D. Cipriano, marido de D. Boa

Mendes – e mesmo numa esquina diametralmente oposta: no

ângulo noroeste, e não no ângulo sudeste, de uma ínsula.
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NOTA D
Sobre a Área do Mosteiro de Santa Cruz
[A ler tendo presente a Fig. 58]

A localização do atrium de Santa Cruz no terreno que D. Telo

havia adquirido à igreja de S. Salvador e a natureza do atrium como

espaço cemiterial estão documentalmente atestadas.

O documento n.° 116 do LDJT refere-se à compra de casas ad
dilatandum cimiterium nostrum in hereditate que fuit Sancti Salva-
toris, “para alargamento do nosso cemitério [de Santa Cruz] na pro-

priedade que foi [da igreja] de S. Salvador”.

O documento, infelizmente, não se acha datado. Mas a compra

das casas foi feita no tempo do prior D. João Teotónio, visto que foi

este o comprador. Podemos até, do confronto com outras cartas de

compra e venda do mesmo cartulário, datar o documento n.° 116

de Dezembro de 1176 ou, se posterior, ante 1181, ano da morte de

D. João Teotónio.

Uma das casas compradas por D. João Teotónio ad dilatandum
cimiterium nostrum havia sido de Gonçalo Baralha e agora era de

seu filho, Soeiro Baralha (LDJT., n.° 136). Talvez não corresponda

à casa do mesmo Gonçalo Baralha mencionada no documento em

que se regista a aquisição do terreno de S. Salvador (LS., n.° 124).

Datado de Outubro de 1173, o doc. n.° 136 do LDJT é a carta de

venda feita por Soeiro Baralha e suas filhas. A casa deitava, a oriente

e a ocidente, para vias públicas e tinha, a norte e sul, domus de Santa

Cruz. Ficava juxta atrium Sancte Crucis.

Outras casas adquiridas ad dilatandum cimiterium foram a de

Spaniole, filho de Pedro d’Alpoim; a que havia sido de Sendim, pes-

cador; a que havia pertencido a Boa Pinta e que Soeiro Baralha

entretanto havia adquirido; e a de Marina Garcia. Esta última,

porém, não a houve o mosteiro por compra, mas recebeu-a de

Marina Garcia em testamento.

O documento n.° 127 do LDJT, datado de 1167, refere uma

tenda que Martinho Sardinha vende aos crúzios, situada circa eccle-
siam vestram in hereditate vestra que fuit Sancti Salvatoris. A tenda
confrontava, a norte e oriente, com atrium vestrum, tinha uma via

pública a ocidente e uma casa dos Templários a sul.

O documento n.° 4 do LDJT, sem data mas do tempo de D.

Afonso Henriques, refere-se a domus (no plural, mas quantas?) e ten-

das que os Templários haviam ocupado in atrio ecclesie. O documento

n.° 6 do mesmo cartulário, igualmente sem data, refere-se a três domus
que estavam in atrio nostro e das quais um miles nomine Furtado (cava-

leiro da Ordem dos Templários?) havia feito uma casa só, para sua resi-

dência. É duvidoso se estes dois documentos se referem às mesmas

casas ou a casas diferentes, mas é admissível a primeira hipótese.

Como atrás vimos, D. Telo terá adquirido a propriedade de S.

Salvador de uma forma imperfeita: os moradores que havia no ter-

reno continuaram a pagar rendas ou foros àquela igreja. É possível

que uma parte do terreno, não edificada (ou cujas casas terão sido

destruídas), tenha sido incorporada na cerca; outra parte terá ficado

de fora. D. João Teotónio terá adquirido essas casas de fora da cerca

nas décadas de 1160 ou 1170.

A questão é, todavia, um pouco mais complicada, pois em 1156

os crúzios adquiriram uma herdade de S. Salvador in loco qui dici-
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tur torrens balnearum juxta et infra illorum monasterium (LDJT., n.°

115), “no lugar a que chamam torrente dos Banhos, junto e abaixo

do seu mosteiro”. Trata-se de uma parte do terreno de S. Salvador

que não havia sido cedida a D. Telo em 1131?

Os direitos de propriedade eram complexos numa época em que

haveria foros perpétuos. No caso de aforamentos por uma ou duas

vidas, o foreiro era como que um arrendatário que tinha, todavia, a

garantia de não poder ser despejado e até (se o aforamento fosse por

duas vidas) a de poder transmitir aos filhos (ou herdeiros) a posse

do prédio aforado. Mas no caso dos aforamentos perpétuos, o pro-

prietário perdia para sempre a posse do prédio aforado – embora ele

e os seus herdeiros recebessem o “foro” (como que uma renda) para

todo o sempre.

Neste sistema jurídico, é concebível que D. Telo tenha adqui-

rido, em 1130 ou 1131, a propriedade plena de uma parte da “her-

dade” de S. Salvador, na qual não haveria prédios edificados. Essa

parte terá ficado dentro da cerca do mosteiro e nela terá sido feito

o atrium. Na outra parte da mesma “herdade” haveria casas, que

pagariam foros à igreja de S. Salvador. Terá sido essa outra parte que

os crúzios terão adquirido em 1156. Esta aquisição, porém, não terá

implicado o despejo dos moradores, que teriam a posse das casas a

título de foro perpétuo. Por isso o prior de Santa Cruz terá “com-

prado” essas casas na década de 1160-1170. O que nos documen-

tos do Livro de D. João Teotónio se apresenta como compra e venda

será, afinal, algo semelhante a uma “indemnização” paga pelo des-

pejo de quem, não sendo proprietário mas foreiro, tinha todavia

um título de posse quase idêntico, em termos substantivos, a um

título de propriedade.

Se estamos correctos na nossa interpretação, os prédios adquiri-

dos na década de 1160 ou 1170 contíguos ao atrium seriam oito: o

de Soeiro Baralha e suas filhas; os de Spaniole, Sendim, Marina

Garcia e Martinho Sardinha; e os três dos quais Furtado havia feito

um só.

A verdade, porém, é que, anteriormente, já os crúzios haviam

adquirido outros prédios in atrio ou contra atrium: em 1145,

haviam comprado a Mónio e sua mulher 1:2 de uma casa que havia

sido de Pedro, saião (LS., n.° 163); em 1163 e 1164, os herdeiros

de Fromarigo Guterres (que havia sido mordomo da cidade e, nessa

qualidade, havia participado na delimitação da freguesia de S. João

de Santa Cruz em 1139), venderam suas casas (LDJT., n.os 137,

138, 139); em 1165, Paio Gonçalves havia vendido uma tenda cum
suo soberado et cum suis directuras, “tenda com seu sobrado e suas

direituras” que lhe havia sido dada por Elvira Gulfara, mulher (ou

viúva) do dito Fromarigo Guterres (LDJT., n.° 140); em 1167,

Godinho Alganame (ou Godinho, alganame, isto é, grande pro-

prietário de rebanhos), havia feito testamento de bens, incluindo

1:2 de uma domus que tinha in atrio vestro (LDJT., n.° 60).

Podemos admitir que o cemitério dos leigos ficasse fora da cerca,

com um muro mais baixo que o dessa cerca. Não temos, é certo,

necessidade de supor que um cemitério, no séc. XII, tinha muro em

redor. Talvez até, na maioria dos casos, os cemitérios não fossem

murados. Mas na citada venda de Mónio e sua mulher, em 1145

(LS., n.° 163), diz-se que vendem 1:2 da casa exceptis fundamentis
que sunt contra atrium. Para fundamentum não conhecemos outro

sentido que não seja o de alicerce. Ora como poderia ter Mónio

vendido a sua casa sem o alicerce? Com alguma frequência se
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indica, nos documentos de venda e compra de casas, no séc. XII, se

elas têm paredes-meias com casas contíguas ou paredes próprias, não

partilhadas. Por analogia, podemos pensar que a expressão exceptis
fundamentis que sunt contra atrium é uma especificação do mesmo

género: a casa de Mónio teria sido construída aproveitando o muro

do átrio e edificando sobre ele uma das suas paredes. Mas será que,

na década de 1130, os crúzios, tendo cercado por um muro o cemi-

tério dos leigos, teriam permitido que algumas casas (ou uma casa,

pelo menos) fosse edificada aproveitando esse mesmo muro?

O problema das edificações particulares em torno do mosteiro

erguido na década de 1130 ultrapassa este caso pontual do prédio

de Mónio. Como adiante veremos, havia, nas décadas de 1160 e

1170, casas entre a cerca do mosteiro e o ribeiro dos Banhos.

Seriam anteriores ao mosteiro ou terão sido edificadas depois de

construída a cerca?

Sem muita segurança, podemos pensar que algumas foram edi-

ficadas depois de construída a cerca, embora já houvesse casas na

área antes da fundação do mosteiro. A linha demarcatória da fre-

guesia de S. João de Santa Cruz, definida em 1139, passava a

oriente do mosteiro. Se, nessa data, existissem as casas que localiza-

mos entre a cerca do mosteiro e o ribeiro dos Banhos (e, portanto,

a norte da cerca), por que razão não teriam sido incluídas na fre-

guesia? Mas, se foram construídas (pelo menos algumas delas)

depois de 1139, temos de admitir que o prior D. Teotónio não foi

contrário à edificação de prédios urbanos na imediata vizinhança

do mosteiro. Se as compras que o seu sucessor, D. João Teotónio,

realizou nas décadas de 1160 e 1170 foram seguidas pela demolição

dos prédios adquiridos, este segundo prior dos crúzios teria inver-

tido a política. Se tais casas foram compradas pelo mosteiro mas não

foram demolidas, a sua aquisição terá correspondido apenas ao pro-

pósito de aumentar o património imobiliário urbano de Santa Cruz?

A rua que corria, de sul para norte, diante da fachada do mos-

teiro de Santa Cruz atravessava a torrens de balneis regis ou o rivu-
lum de Balneis sobre uma ponte à qual alude uma das testemunhas

da inquirição de 1200.

Esta inquirição, que por mais de uma vez utilizámos, foi feita,

por determinação do Papa Inocêncio III, com o fim de averiguar o

fundamento das queixas dos bispos de Coimbra sobre a usurpação

dos seus direitos e rendimentos pelo mosteiro de Santa Cruz (AZE-

VEDO, 1932: 18-19; COSTA e MARQUES, 1989).

Disse uma das testemunhas ouvidas aquando dessa inquirição:

quando fecerunt fratres Sancte Crucis capellam Sancti Johannis cui
dedit dominus rex suum ortum pro faciendum parrochia et erat ter-
minus ejus contra Sanctam Justam runa sicut currit ad Mondecum et
per pontem ejusdem runa sicut vadit per ruam de Montem Rubeum,

“quando os frades de Santa Cruz edificaram a capela de S. João à

qual o senhor Rei deu a sua almuinha para que se fizesse a paró-

quia, e o limite desta, do lado de Santa Justa, seguia pela runa que

corre para o Mondego e pela ponte dessa mesma runa que vai pela

rua de Montarroio” (AZEVEDO, 1932: 98; COSTA e MARQUES,

1989: 140).

No testemunho de um outro inquirido (AZEVEDO, 1932: 78;

COSTA e MARQUES, 1989: 121), o limite da paróquia de Santa

Justa, antes da demarcação da de Santa Cruz (isto é, antes de 1139),

“vinha pela via de Montarroio (a actual rua do mesmo nome) até
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ao rego de balneis e depois por esse rego que se dirige a direito para

fora da cidade (isto é, pela runa)”.

Junto dessa ponte que atravessava a runa ou ribeiro dos Banhos

tinha Egas Godins uma casa da qual vendeu 2:3 ao mosteiro de

Santa Cruz em 1174 (LS, n.° 227). O outro terço da casa era já do

mosteiro, por doação da mãe de D. Egas, mulher de um D. Godi-

nho que havia professado em Santa Cruz. A casa de Egas Godins ou

Godinho tinha, a oriente, domus Sororum Sancte Crucis; a ocidente,

via pública; a norte, rivulum de Balneis; e a sul, via Sororum. Neste

documento diz-se ainda que a casa ficava juxta atrium Sancte Cru-
cis. O termo juxta tanto pode significar “encostado a” como “perto

de”, e é certamente neste segundo sentido que aqui está utilizado.

Vendida em 1174, a casa de Egas Godins poderia ter sido cons-

truída muitos anos antes – ainda que nada nos force a remontar aos

anos de 1130 em que o mosteiro e a sua cerca foram construídos.

Como vimos atrás, é duvidoso que esta seja a casa construída em

terreno que a Sé aforou em 1136 a Godins ou Godinho.

A domus Sororum era, como dissemos, o mosteiro que viria

depois a chamar-se das Donas. Já existia em 1137, pois em Março

do mesmo ano Mónia Martins, professando nesse convento, doou-

-lhe 1:6 da sua villa de Escapães (LS., n.° 22). Talvez a fundação do

mosteiro remonte a 1133 (MARTINS, 2003: 207-208). Esta data,

porém, apoia-se num documento que suscita alguma dúvida. Trata-

-se do documento n.° 21 do LS, de Fevereiro de 1133, através do

qual o presbítero Odório, professando em Santa Cruz, doa aos

cónegos a sua villa de Escapães, excepto 1:6 que fuit domne Monie
canonice Sancte Crucis, “que foi de D. Mónia, cónega de Santa

Cruz”. Se, em Fevereiro de 1133, 1:6 da villa de Escapães já não era

de D. Mónia, esta teria doado a sua parte antes de Fevereiro de

1133; e, nesta data, já seria cónega. Ora isso contraria o documento

n.° 22 do LS, através do qual D. Mónia doa a Santa Cruz (ou ao

mosteiro das Donas?), em Março de 1137, a sua parte de Escapães.

É possível que, no original da doação de Odório, se dissesse que
est domne Monie, sem mais. Em Fevereiro de 1133, D. Mónia ainda

não teria professado e seria proprietária de 1:6 de Escapães. 

O copista que, na década de 1150, transcreveu o documento para

o Livro Santo, sabendo que D. Mónia havia professado no mosteiro

das Donas e doado aos crúzios 1:6 da villa (pois a cópia da doação

de D. Mónia figura logo a seguir no LS), terá alterado a expressão

que est domne Monie, “que é de D. Mónia” e escrito que fuit domne
Monie canonice Sancte Crucis, “que foi de D. Mónia, cónega de

Santa Cruz”.

A fundação do mosteiro das Donas parece, todavia, anterior 

à morte de D. Telo, em 9 de Setembro de 1136. Com efeito, na

Vida de D. Telo, e a propósito da morte do arcediago, refere-se o

“pranto das religiosas, virgens e viúvas, cujo número havia sido por

ele (D. Telo) triplicado” (NASCIMENTO, 1998: 75).

Na opinião dos historiadores que se têm dedicado ao estudo do

mosteiro de Santa Cruz, o mosteiro das Donas ficava no espaço que

o edifício da Câmara Municipal hoje ocupa. Mas não terá sido esse

o seu assento primitivo. Ainda na década de 1170, o mosteiro das

Donas ficaria entre o rivulum de Balneis e a via Sororum que pas-

sava a sul da casa de Egas Godinho que acabámos de referir. Ima-

ginamos a via Sororum correndo ao longo e a norte da cerca do

mosteiro.
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Talvez o primitivo convento das Donas de Santa Cruz não fosse

um edifício construído de raiz, mas uma série de casas que teriam

sido compradas (e adaptadas) para que as Donas nelas se instalas-

sem. Se D. Telo triplicou o número das Donas, talvez em seu tempo

se tenham comprado casas para alojar as novas freiras. E o “con-

vento”, afinal, não será anterior à própria fundação do mosteiro de

Santa Cruz?

A norte do “mosteiro” das Donas, e entre este e o ribeiro dos

Banhos, ficariam as casas de Salvado Peres e de Martinho Focino,

vendidas aos crúzios em Outubro de 1175 (LDJT., n.os 147 e 154).

Ambas confrontavam com o mosteiro das Donas, que lhes ficava a

sul. Por outro lado, a casa de Martinho Focino e a de Salvado Peres

confrontavam com a de um D. Godesteu que, ao professar no mos-

teiro de Santa Cruz (quando, exactamente?), a havia doado aos crú-

zios – casa que, ainda em 1175, os crúzios trocaram por outra que

era de Pedro Gontades e ficava juxta murum Sancta Crucis (LDJT.,

n.° 151).

Apesar dos confrontos que nos citados documentos se mencio-

nam, não conseguimos, porém, articular estes prédios entre o “mos-

teiro” (ou as casas) das Donas e o ribeiro dos Banhos.

Adiante do “mosteiro” das Donas ficava uma correnteza de

casas, paralelas ao ribeiro, traseiras contra traseiras. A reconstituição

que apresentamos em esquema baseia-se nos documentos de aqui-

sição dessas casas pelo prior D. João Teotónio, nas décadas de 1160

e 1170. Nem de todas essas casas se encontram os documentos de

compra e venda, mas a indicação dos confrontos dos prédios relati-

vamente aos quais se conservaram os contratos permite reconstituir

(ou deduzir a existência de) alguns outros cujas aquisições não

foram objecto de contrato escrito ou cujos contratos desapareceram

ou não foram transcritos para o Livro de D. João Teotónio.

CASAS A SUL DO RIBEIRO DOS BANHOS

Nn

1. Casa de Gonçalo, tintureiro. LDJT., n.° 146.

2., 3. e 4. Casas de Marina Peres e seus filhos, vendidas a Santa Cruz em

1176. LDJT., n.° 146.

5. Casa presumida, mas de cuja existência não temos atestação documental.

6. Casa de Pedro Gonçalves, filho de Maria Pais. LDJT., n.° 144.

7. Casa de Gonçalo Pais, irmão de Maria Pais. LDJT., n.° 144.

8. Casa de Maria Pais e seu filho Gonçalo, vendida a Santa Cruz em 1174.

LDJT., n.° 144.

9. Casa presumida, mas de cuja existência não temos atestação documental.

10. Casa de João Zaval e Egas Mensura. LDJT., n.os 141 e 144. João Zaval

figura como testemunha em documento de Santa Cruz de 1146 (LS., n.° 130). Já

aqui viveria nesta data?

11. Casa que em 1164 já era de Santa Cruz. LDJT., n.° 141.

12. Casa de Maria Pais e de seus filhos Martinho, Miguel, Pedro e Gonçalo.

LDJT., n.° 141.

13. Casa presumida, mas de cuja existência não temos atestação documental.

14. Casa de Pedro e Domingas Gonçalves, filhos de Boa Gonçalves. LDJT.,

n.° 142.

15 e 16. Casas de Boa Gonçalves, viúva de Gonçalo Correia, e de seus filhos.

LDJT., n.° 143.

17 e 18. Casas que em 1174 já eram de Santa Cruz. LDJT., n.° 143.
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Verifica-se, através dos contratos de compra e venda destas casas,

que muitos dos prédios eram, nas décadas de 1160 e 1170, copro-

priedades de irmãos ou, por vezes, de viúvas com seus filhos e filhas.

Podemos presumir que a copropriedade havia resultado de partilhas

por falecimento de um anterior proprietário, pai (ou marido) dos

actuais vendedores. Assim, e tendo em atenção as datas dos con-

tratos (décadas de 1160 e 1170), não será aventureiro supor que os

prédios já existiam nas décadas de 1140 ou 1150. Poderiam até ser

anteriores, visto não ser forçoso admitir que os pais dos actuais ven-

dedores haviam sido os primeiros proprietários (e construtores) des-

sas casas. Mas existiriam elas na década de 1130, quando o mosteiro

de Santa Cruz foi construído?

Uma das testemunhas ouvidas no inquérito de 1200 declarou

que, tendo D. Afonso Henriques doado o horto, os crúzios popula-
verunt eum et etiam sua parrochia, “povoaram-no, bem como à sua

paróquia” (AZEVEDO, 1932: 78). Poderemos ver aqui uma referên-

cia à instalação de moradores (e construção de casas) nas imediações

do mosteiro nos finais da década de 1130 e na de 1140?

Infelizmente, não sabemos que destino tiveram os prédios

adquiridos pelo prior D. João Teotónio entre a cerca do mosteiro 

e o ribeiro dos Banhos. Terão sido demolidos? E, nesse caso, o ter-

reno terá ficado vago ou o mosteiro terá aproveitado o espaço para

instalar aí algumas das suas dependências? Menos provável nos

parece que os crúzios tenham comprado as casas para depois as

arrendarem – ainda que tal operação, como investimento de capi-

tal, não possa liminarmente excluir-se.

Talvez documentação inédita permita responder a estas pergun-

tas e dúvidas. O certo é que a documentação que temos vindo a

citar, e outra que de seguida referiremos, nos convencem de que

esta área ao longo do ribeiro dos Banhos estava a ser uma zona de

expansão urbana, eventualmente desde o tempo de D. Sesnando. 

O mosteiro de Santa Cruz, comprando prédios e terrenos, inclusi-

vamente no espaço que a actual avenida de Sá da Bandeira ocupa,

travou o desenvolvimento urbano por este lado.

Talvez no enfiamento das casas a que acabámos de referir-nos

ficassem outras três. O documento n.° 133 do LDJT, datado de

1168, é uma carta de venda, ao mosteiro, de uma domus de Soeiro

Garcia, localizada in hereditate vestra in loco qui dicitur almunia
Regis. A norte ficava a torrens almunie (que, provavelmente, era o

ribeiro dos Banhos). A sul corria via pública (talvez no enfiamento,

para oriente, da via Sororum). A oriente e ocidente, a casa de Soeiro

Garcia confrontava com as de Raimundo Garcia e Paio Mosselion,

respectivamente. Se o mosteiro comprou também essas duas casas,

disso não temos atestação documental.

Não sabemos localizar com exactidão, por não dispormos das

confrontações, alguns prédios que marginariam o ribeiro dos

Banhos e foram adquiridos pelo mosteiro de Santa Cruz nas déca-

das de 1160 e 1170 (LDJT., n.os 58, 62 e 148). É possível que cor-

respondam a algumas das casas que, no esquema anterior, apresen-

tamos sem indicação de proprietários.

Temos dúvidas, também, quanto à posição de outras casas que

o mosteiro adquiriu, entre 1165 e 1174, in loco qui dicitur almunia
Regis (LDJT., n.os 117, 129 e 135). Por prudência, admitimos que

esse loco não se restringia à(s) antiga(s) almuinhas regias mas podia

abranger terrenos vizinhos dela(s).
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Incerta é ainda a localização de prédios adquiridos na Ribela
pelo mosteiro de Santa Cruz na década de 1130 (LS., n.os 162, 165,

166 e 167).

Para além dos prédios de Montarroio a que nos referimos nas

páginas 174-175, o mosteiro de Santa Cruz viria a adquirir outros

nessa área (LDJT., n.os 39, 121, 122, 149, 150, 184, 185, 186).

Os confrontos indicados nos documentos não nos permitem,

porém, uma reconstituição pormenorizada do cadastro urbano

dessa área na segunda metade do séc. XII.
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ÍNDICE DAS ILUSTRAÇÕES E SUA ORIGEM

NOTA: Os desenhos assinalados com * são da autoria de José

Luís Madeira

1. Reprodução parcial do desenho de Baldi, feito em 1669.

2. Reconstituição, feita pela Arq. Paula Petiz, da topografia do

morro onde se instalou a cidade romana de Aeminium (PETIZ,

2002).

3. Representação da cidade de Coimbra na segunda metade do

séc. XVI. Gravura de Hoefnagel, reproduzida em SILVA, 1964.

4. Planta da cidade executada em 1873-1874 por Fr. Goulart 

e C. Goulart (redesenhada pela Arq. Mariana Martins de Car-

valho).

5.* Topografia da área de Coimbra, desenhada a partir da Carta

Militar de Portugal na escala 1:25:000.

6. Aqueduto de Coimbra. Fotografia aérea de Filipe Jorge,

reproduzida do livro do autor, Coimbra vista do céu, Lisboa, 2003.

7.* Perfil esquemático do morro onde a cidade se instalou, de

este (aqueduto) a oeste (rio Mondego), com representação de

alguns dos monumentos da cidade medieval.

8.* Perfil esquemático do morro onde a cidade se instalou, de

sul (rio Mondego) a norte, com representação de alguns dos

monumentos da cidade medieval.

9. e 10. Perfis de algumas das ruas da cidade, desenhados pela

Arq. Mariana Martins de Carvalho.

11.* Carta da região de Coimbra, com representação da ria do

Mondego e de algumas das povoações existentes no séc. XII. Dese-

nho de José Luís Madeira sobre cálculos de António José Marques

da Silva.

12. Miliário de Calígula, com indicação da milha IIII. Museu

Nacional de Machado de Castro.

13. Lápide dedicada a Constâncio Cloro pela civitas Aeminien-
sis. Museu Nacional de Machado de Castro.

14. Reprodução parcial da planta actual de Coimbra, contras-

tando o urbanismo regular da área entre o mosteiro de Santa Cruz

e o rio com aquele mais espontâneo na área das igrejas de S. Tiago

e de S. Bartolomeu.

15. Pormenor do desenho de Baldi, com representação da porta

de Belcouce.

16. Pedras almofadadas, descobertas in situ na rua da Estrela em

2001, provavelmente pertencentes ao arco romano. Fotografias de

Rosa Maria Simões.

17.* Reconstituição hipotética da posição do arco romano da

Estrela e da porta de Belcouce.

18. Perspectiva do criptopórtico e do edifício do Museu Nacio-

nal de Machado de Castro que sobre ele assenta. Publicada em

OLEIRO e ALARCÃO, 1973.

19. Corte do criptopórtico, no sentido Norte-Sul. Publicado

em CARVALHO, 1998.

20. Vista interior do criptopórtico.

21. Reconstituição hipotética da planta do forum. Publicada

em CARVALHO, 1998.

22. Cabeça de Agripina. Museu Nacional de Machado de Castro.
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23. Cabeça de Lívia. Museu Nacional de Machado de Castro.

24. Cabeça de Trajano. Museu Nacional de Machado de 

Castro.

25. Pormenor da planta de Coimbra de 1873-1874, com

implantação do forum.

26. Parede exterior da cabeceira da igreja de S. Salvador. Levan-

tamento por rastreio laser tridimensional combinado com fotogra-

metria. Realizado por ARTESCAN (Coimbra).

27. Planta da igreja de S. Salvador, desenhada pela Direcção-

-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, com  reconstituição

do hipotético templo do culto imperial.

28. Traçado hipotético do anfiteatro romano. Desenho da Arq.

Mariana Martins de Carvalho.

29. Proposta de Vasco Mantas para o urbanismo da cidade

romana e para a localização do teatro. Publicada em MANTAS, 

1992.

30. Planta comparada do suposto anfiteatro de Aeminium e dos

de Ullissipira e Thaenae.
31. Planta do teatro e do anfiteatro de Autun. Redesenhada de

BEDON, CHEVALIER e PINON, 1988.

32. Planta do teatro e do anfiteatro de Arles. Redesenhada de

BEDON, CHEVALIER e PINON, 1988.

33. Planta pombalina da área entre a fachada norte da Univer-

sidade e o claustro da Sé. Original no Museu Nacional de Machado

de Castro.

34. Proposta de traçado das vias romanas nas imediações do

forum e de localização do templo do culto imperial, do teatro e do

anfiteatro. Desenho da Arq. Mariana Martins de Carvalho.

35. Proposta de traçado dos arruamentos da cidade romana de

Aeminium. Desenho da Arq. Mariana Martins de Carvalho, sobre a

planta de 1873-1874, redesenhada.

36. Brasão da Cidade de Coimbra. Museu Nacional de

Machado de Castro.

37. Moedas visigóticas de Recaredo e de Sisebuto cunhadas em

Iminio. De MATEU Y LLOPIS, 1936.

38. Proposta de reconstituição da muralha da alcáçova muçul-

mana. Desenho de José Luís Madeira publicado em PIMENTEL, 2005.

39.* Representação imaginária de casas da Coimbra medieval

em rua de considerável inclinação.

40.* Representação imaginária de casa medieval de Coimbra,

com sótano e sobrado.

41.* Planta de reconstituição da área ocidental da Almedina

nos fins do séc. XI e nos inícios do XII. Deve observar-se, porém,

que a Sé e as igrejas de S. Cristóvão, S. Bartolomeu e S. Tiago 

são representadas na sua forma românica, isto é, dos fins do séc. XII

(sendo até mais tardio o claustro da Sé).

42.* Pormenor da planta actual de Coimbra, com indicação das

alternativas de implantação do vico Fibulariorum.

43. Planta e fachada da igreja românica de S. Cristóvão. Publi-

cadas em SIMÕES, 1870.

44.* Desenho imaginária do conjunto da Sé e seus anexos

como poderia ter existido desde a época visigótica à reconstrução

românica. Por falta de dados arqueológicos, não se pretende qual-

quer verdade histórica, mas apenas tornar sensível a ideia de que

não devemos imaginar, no local, só uma igreja, mas todo um con-

junto edificado.
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45. Restos de uma porta do paço episcopal de fins do séc. XI

(ou de inícios do XII?) descobertos em obras recentes no edifício do

Museu Nacional de Machado de Castro.

46. Restos do claustro da igreja pré-românica de S. João de

Almedina reconstituído no Museu Nacional de Machado de Cas-

tro. Fotografia antiga do Museu.

47. Desenho da porta de Genicoca, feito no séc. XIX. Repro-

duzido de VASCONCELOS, 1930.

48. Gravura da Sé no séc. XIX.

49. Planta do edifício romano e das sepulturas cavadas na rocha

descobertos na década de 1930 diante da fachada da Sé. Reprodu-

zida de VASCONCELOS, 1935a.

50.* Reconstituição hipotética da área da Sé pré-românica.

51.* Planta da Sé românica e das suas imediações.

52.* Reconstituição imaginativa do conjunto edificado sobre o

antigo criptopórtico romano, tal como existiria nos meados do 

séc. XII.

53. Porta românica no canto sudeste do Museu Nacional de

Machado de Castro. Fotografia antiga do Museu.

54.* Reconstituição hipotética de casas cum corte dos fins do

séc. XI e do séc. XII.

55. Reconstituição axonométrica de casas muçulmanas de Mér-

tola, a partir de plantas publicadas por MACIAS, 2005.

56.* Reconstituição axonométrica do aspecto que poderia ter

um bairro muçulmano.

57.* Reconstituição hipotética, em planta e corte, do que pode-

riam ser casas construídas numa vertente, com os desmontes e ater-

ros que se efectuariam.

58.* Reconstituição da área do mosteiro de Santa Cruz e da

Judiaria no séc. XII.

59. Planta actual do Mosteiro de Santa Cruz, executada pela

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, com indi-

cação da localização da igreja paroquial de S. João.

60. Pintura mural existente em dependência da demolida torre

dos sinos de Santa Cruz. Cópia existente no Museu Nacional de

Machado de Castro.

61.* Implantação do castelo de Coimbra na malha urbana

actual.

62. Planta do castelo de Coimbra executada por Magne em

1772. Reprodução do original existente no Museu Nacional de

Machado de Castro.

63. Pormenor do desenho de Baldi, salientando as torres do

castelo e o edifício da Universidade.

64.* Reconstituição do castelo de Coimbra, tal como seria nos

fins do séc. XVI.

65.* Simulação da bacia de visibilidade do alto da torre de

menagem. Desenho de José Luís Madeira sobre cálculos de Antó-

nio José Marques da Silva. Produzido a partir da versão digital da

Carta Militar à escala de 1:25000 do IGEOE com o programa MF

Works v.2 (Thinkspace & Co.). As manchas vermelhas representam

as áreas e pontos visíveis. A linha quase recta a ocidente da cidade

explica-se pelo facto de, no ângulo de visão, se interpor o monte

Gemil (Santa Clara).

66. Porta de Genicoca, vista do exterior da muralha. Desenho

de Magne, feito no âmbito das obras pombalinas da Universidade

e existente no Museu Nacional de Machado de Castro.
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67. Porta de Genicoca, vista do interior da muralha. Desenho

de Magne, feito no âmbito das obras pombalinas da Universidade

e existente no Museu Nacional de Machado de Castro.

68. Planta da couraça de Lisboa. Desenho de Elsden, feito no

âmbito das obras pombalinas da Universidade e existente no Museu

Nacional de Machado de Castro. Em cima, projecto de época pom-

balina para o arranjo da muralha.

69. Muralha de Coimbra na couraça de Lisboa e corpo oriental

do colégio de Santo António da Estrela (este, à direita). Desenho de

Elsden existente no Museu Nacional de Machado de Castro.

70. Mappa da Couraça de Lisboa feito no âmbito da reforma

pombalina da Universidade e existente no museu Nacional de Ma-

chado de Castro.

71. Vista da muralha, desde o arco da Alegria até à capela de

Santo António da Estrela. Desenho de Magne existente no Museu

Nacional de Machado de Castro.

72. Mappa de parte da Cidade de Coimbra… desenhado por

Magne e existente no Museu Nacional de Machado de Castro.

73. Mappa da rua desde a Portagem athé à Cappella de Santo
António da Estrella. Desenho pombalino existente no Museu Nacio-

nal de Machado de Castro.

74.* Planta do castelo de Guimarães sobreposta à malha urbana

actual.

75. Reprodução do desenho de Baldi, sublinhando a muralha

da cidade.

76.* Planta de reconstituição da muralha da cidade e da bar-

bacã com seu fosso na área da porta de Almedina.

77. Arco de Almedina.

78.* Reconstituição hipotética, em planta, da primitiva porta

da muralha de Coimbra, no enfiamento da rua de Quebra-Costas.

79.* Reconstituição hipotética, em axonometria, da primitiva

porta da muralha de Coimbra, no enfiamento da rua de Quebra-

-Costas.

80.* Reconstituição hipotética, em planta, da porta de Alme-

dina no séc. XII.

81.* Reconstituição hipotética, em axonometria, da porta de

Almedina no séc. XII.

82.* Reconstituição hipotética alternativa da porta de Alme-

dina no séc. XII.

83.* Reconstituição hipotética alternativa da porta de Alme-

dina com barbacã de porta.

84.* Reconstituição hipotética, em planta, da barbacã da porta

de Almedina.

85. Porta de Almedina, actualmente.

86. Porta de Almedina. Desenho reproduzido de VASCONCE-

LOS, 1930.

87. Torre de Almedina. Lado ocidental da passagem. Levanta-

mento por rastreio laser combinado com fotogrametria, realizado

por ARTESCAN (Coimbra), e montagem de José Luís Madeira. Tra-

balho realizado com o apoio financeiro da Fundação para a Ciência

e Tecnologia.

88.* Reconstitução hipotética do pé-direito da primitiva porta

de Almedina, com arco de ferradura, e do corte efectuado.

89. Torre de Almedina. Lado oriental da passagem. Levanta-

mento por rastreio laser combinado com fotogrametria, realizado

por ARTESCAN (Coimbra), e montagem de José Luís Madeira. Tra-
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balho realizado com o apoio financeiro da Fundação para a Ciência

e Tecnologia.

90. Planta da Torre de Almedina, ao nível da base. Desenho

cedido pelo Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Munici-

pal de Coimbra.

91. Pormenor da gravura de Hoefnagel, com hipotético recinto

fortificado na área hoje correspondente à couraça dos Apóstolos,

rua das Flores e beco da Anarda.

92. Arco demolido de Santo Agostinho. De VASCONCELOS, 1987.

93., 94. e 95. Fotografia de A. Hayes, de cerca de 1870. Cedida

pelo Dr. Alexandre Ramires.

96.* Percurso hipotético da muralha na parte oriental da 

Almedina.

97. Representação dos colégios de Jesus e das Artes. Gravura

dos inícios do séc. XVIII.

98.* Topografia esquemática da Almedina e percurso da mura-

lha. Os edifícios representados, como pontos de referência, são o

forum romano (depois, paço episcopal) e a alcáçova muçulmana.

99. Fotografia aérea de Coimbra, tirada por Filipe Jorge e

reproduzida, com autorização de Argumentum, Edições Lda, de

JORGE e BANDEIRINHA, 2003.

100. Pormenor do desenho de Baldi, salientando um arco apa-

rentemente situado na actual rua de Joaquim António de Aguiar.

101. Planta pombalina da área entre o claustro da Sé e o “plano

da Universidade”. Cópia de desenho de Guilherme Elsden na

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.

102. Pormenor do desenho de Baldi, salientando uma poderosa

torre a sul da Sé.

103. Pormenor da planta de Coimbra de 1873-1874, onde se

localiza a torre dos sinos da Sé e parece identificar-se a torre de

Baldi.

104. Fotografia aérea tirada por Filipe Jorge e reproduzida, 

com autorização de Argumentum, Edições Lda., de JORGE e 

BANDEIRINHA, 2003.

105.* Reconstituição hipotética da ligação da torre de Baldi ao

patamar da alcáçova.

106.* Planta pombalina da área da Universidade com repre-

sentação de alicerces descobertos aquando dos desmontes para 

edificação do anfiteatro da Faculdade de Direito.

107.* Planta da área da Sé anteriormente à edificação do templo

românico.
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(Página deixada propositadamente em branco)
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nada de época visigótica es realmente tardorromana ou prerro-

manica”, in CABALLERO, Luís e MATEOS, Pedro (eds), Visigodos 
y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad
Media, Madrid (Anejos del Archivo Español de Arqueologia, XXIII):

207-247
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CAMPOS, J. C. Ayres de (1865) – “Apontamentos históricos de

Coimbra. O arco romano, vulgo de Santo António da Estrela”, O
Instituto, 12: 118-120

CAMPOS, J. C. Ayres de (1867) – Indices e summarios dos livros e
documentos mais antigos e importantes do Archivo da Câmara Muni-
cipal de Coimbra. Segunda parte do inventário do mesmo Archivo,

Fasc. I, Coimbra

CAMPOS, J. C. Ayres de (1869) – Indices e summarios dos livros e
documentos mais antigos e importantes do Archivo da Câmara Muni-
cipal de Coimbra. Segunda parte do inventário do mesmo Archivo,

Fasc. II, Coimbra

CAMPOS, J. C. Ayres de (1872) – Indices e summarios dos livros e
documentos mais antigos e importantes do Archivo da Câmara Muni-
cipal de Coimbra. Segunda parte do inventário do mesmo Archivo,

Fasc. III, Coimbra

CAMPOS, J. C. Ayres de (1875) – Indice chronologico dos perga-
minhos e foraes existentes no Archivo da Câmara Municipal de Coim-
bra, Coimbra

CAMPOS, J. C. Ayres de (1883) – “Documentos do Archivo Mu-

nicipal de Coimbra a propósito da obra do aqueducto real da

mesma cidade”, O Instituto, 30: 328-336; 425-432; 473-478; 521-

-528

CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo (2000) – “Ecce quam bonum et
quam iocundum habitare fratres in unum. Vidas regular y secular en

las catedrales hispanas llegado el siglo XII”, Anuario de Estudios
Medievales, 30 (2): 757-805

CARRIEDO TEJEDO, Manuel (1998-1999) – “Los episcopologios

portugueses en los siglos IX y X, a través de los obispos de Oporto,

Froarengo (890-918) y Hermogio (923-927), y su situación a

comienzos del siglo XI”, Bracara Augusta, 48: 311-401

Cartas originais dos Reis (1480-1571) (publicadas em Arquivo
Coimbrão, 6, 1942: 39-118 e 7, 1943: 77-128)

CARVALHO, Amadeu Ferraz de (1943) – “Toponímia de Coim-

bra e arredores”, in Coimbra. Colectânea de estudos organizada pelo
Instituto de Coimbra, Coimbra: 87-151 (Também publicada em O
Instituto, 87, 1934)

CARVALHO, F. A. Martins de (1942) – “Fontes e chafarizes de

Coimbra e suas imediações”, Arquivo Coimbrão, 6: 154-203

CARVALHO, J. Branquinho de (1942) – “Cartas originais dos

Reis (1480-1571)”, Arquivo Coimbrão, 6: 39-118

CARVALHO, Pedro C. (1998) – O forum de Aeminium, Lisboa

Catálogo do Instituto = Catálogo dos objectos existentes no Museu
de Archeologia do Instituto de Coimbra, Coimbra, 1877

CATARINO, Helena (2005) – “Notas sobre o período islâmico

na Marca Inferior (Tagr al-Gharbí) e as escavações na Universidade

de Coimbra”, in BARROCA, M. J. e FERNANDES, C. F. (coords.),

Muçulmanos e Cristãos entre o Tejo e o Douro (séculos VIII a XIII),
Palmela: 195-214

CATARINO, Helena e FILIPE, Sónia (2003) – “A «História tal

qual se faz» no Pátio da Universidade de Coimbra: apresentação

sumária dos vestígios de época romana”, in ENCARNAÇÃO, J. d’

(coord.), A História tal qual se faz, Coimbra: 49-63

CATARINO, Helena e FILIPE, Sónia (2006) – “Madinat Qulum-

briya: arqueologia numa cidade de fronteira”, in Al-Andalus, espaço
de mudança. Balanço de 25 anos de história e arqueologia medievais.
Homenagem a Juan Zozaya Stabel-Hanson, Mértola: 73-85
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C E M = Cantigas d’Escarnho e mal dizer dos cancioneiros medie-
vais galego-portugueses (edição de LAPA, Manuel Rodrigues), Coim-

bra, 1970

Chanc. Port. Afonso IV = Chancelarias Portuguesas, D. Afonso IV
(Organização de MARQUES, A. H. Oliveira), Lisboa, Vol. I (1990),

vol II (1992), vol. III (1993)

Chancelarias Portuguesas, D. Duarte (Organização e revisão de

DIAS, João José Alves), Lisboa, 1999-2002

Chancelarias Portuguesas, D. João I (Organização e revisão de

DIAS, João José Alves), Lisboa, 2004-2005

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlim

COELHO, Adolfo (1884) – “Sur la forme de quelques noms géo-

graphiques de la Péninsule Ibérique”, in Mélanges Graux, Paris

COELHO, António Borges (1989) – Portugal na Espanha Árabe,
Lisboa

COELHO, Maria Helena da Cruz (1980) – “A propósito do foral

de Coimbra de 1179”, Arquivo Coimbrão, 27-28: 329-346

COELHO, Maria Helena da Cruz (1989) – O Baixo Mondego nos
finais da Idade Média, Lisboa, 2 vols.

COELHO, Maria Helena da Cruz (1990) – Homens, espaços e
poderes. Séculos XI-XVI. Notas do viver social, Lisboa

COELHO, Maria Helena da Cruz (1992) – A feira de Coimbra no
contexto das feiras medievais portuguesas, Coimbra

COELHO, Maria Helena da Cruz (2005) – “Nos alvores da his-

tória de Coimbra – D. Sesnando e a Sé Velha”, in Sé Velha de Coim-
bra. Culto e Cultura, Coimbra: 11-39

COELHO, Maria Helena da Cruz e MATOS, J. J. da Cunha

(1986) – “O convento velho de S. Domingos de Coimbra (contri-

butos para a sua história)”, Arquivo Histórico Dominicano Português,
3 (2): 41-53 (= Actas do II Encontro sobre História Dominicana,

Porto)

CORREIA, António (1945) – “Toponímia coimbrã I. Zonas da

Sé Velha e Arco de Almedina”, Arquivo Coimbrão, 8: 209-296

CORREIA, António (1946) – “Toponímia coimbrã”, Arquivo
Coimbrão, 9: 285-303

CORREIA, Vergílio (1930) – “Notas sobre o pré-românico coim-

brão”, Arte e Arqueologia, I (3): 174-180

CORREIA, Vergílio (1946) – Obras, I, Coimbra

CORREIA, Vergílio e GONÇALVES, Nogueira (1947) – Inventário
Artístico de Portugal. Cidade de Coimbra, Lisboa

Correspondência = “O livro 2.° da correspondência expedida e

recebida pela Academia Real de História”, O Archeólogo Português,
27 (1925-1926): 57-128

COSTA, Avelino de Jesus da (1979) – “Peculiar (D. João)” e “Ses-

nando”, in Dicionário de História de Portugal (dirigido por Joel 

SERRÃO), Lisboa

COSTA, Avelino de Jesus da (1983) – “A biblioteca e o tesouro

da Sé de Coimbra nos séculos XI a XVI”, Boletim da Biblioteca da
Universidade de Coimbra, 38: 1-220

COSTA, Avelino de Jesus da (1984) – “D. João Peculiar, co-fun-

dador do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra”, in Santa Cruz de
Coimbra do século XI ao século XX. Estudos no IX centenário do nas-
cimento de S. Teotónio (1082-1982), Coimbra: 59-83

COSTA, Avelino de Jesus da (1997) – O bispo D. Pedro e a orga-
nização da arquidiocese de Braga (2ª edição, refundida e ampliada),

vol. I, Braga
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COSTA, Avelino de Jesus da e MARQUES, Maria Alegria Fer-

nandes (1989) – Bulário Português, Inocêncio III (1198-1216),
Coimbra

CRAVEIRO, Maria de Lurdes (2002) – O Renascimento em
Coimbra. Modelos e programas arquitectónicos, Coimbra (Disserta-

ção de doutoramento, policopiada, apresentada à Faculdade de

Letras de Coimbra)

CRAVEIRO, Maria de Lurdes (2004) – “A Arquitectura da Ciên-

cia”, in Laboratório do Mundo: Ideias e saberes do séc. XVIII (coord.

de ALVES, Artur Soares), S. Paulo: 49-101

Crónica Geral de Espanha de 1344 (edição crítica do texto por-

tuguês por Luís Filipe LINDLEY CINTRA), vol. III, Lisboa, 1961

CRUZ, António (1968) – Anais, Crónicas e Memórias Avulsas de
Santa Cruz de Coimbra, Porto

CRUZ, Carlos Manuel Simões (2005) – Carta arqueológica do
concelho de Cantanhede, Cantanhede

DAVID, Pierre (1943) – A Sé Velha de Coimbra. Das origens ao
século XV, Porto

DAVID, Pierre (1947) – Études historiques sur la Galice et le Por-
tugal du VI au XII siècle, Lisboa

DAVID, Pierre (1969) – “Sur l’église de São Pedro de Coimbra”,

Revista Portuguesa de História, XII (1): 121-124

DE MAN, Adriaan (2005) – “Braun, Hoefnagel e as muralhas da

cidade de Coimbra”, Arquivo Coimbrão, 38: 7-18

DIAS, Jorge (1949) – “Os arados portugueses e as suas prováveis

origens”, Revista da Universidade de Coimbra, 16: 245-388

DIAS, Pedro (1982) – A arquitectura de Coimbra na transição do
Gótico para a Renascença, Coimbra

DINIS, Maria José (1961) – O mosteiro de S. Jorge. Subsídios para
a sua história nos séculos XII e XIII, Coimbra (Tese de licenciatura,

policopiada, apresentada à Faculdade de Letras de Coimbra)

DMP, DP. = Documentos Medievais Portugueses. Documentos Parti-
culares, III, Lisboa, 1940 e Documentos Particulares, IV, Lisboa, 1980

DMP, DR. = Documentos Medievais Portugueses. Documentos
Régios, 2 vols., Lisboa, 1958-1962

DUARTE, Berta (2005) “Coimbra, cidade muralhada”, Arquivo
Coimbrão, 38: 93-108

ENCARNAÇÃO, José d’ (1975) – Divindades indigenas sob o
dominio romano em Portugal, Lisboa

ERDMANN, Carl (1935) – O Papado e Portugal no primeiro século
da história portuguesa, Coimbra

FARIA, A. Machado de (1946) – “O Dr. Pedro de Alpõe, parti-

dário do Prior do Crato”, Anais da Academia Portuguesa da Histó-
ria, 2.ª série, 1: 261-419

FERNANDES, Hermenegildo (2006) – D. Sancho II, Lisboa

FERREIRA, J. A. (1926) – “O desacato que se diz praticado em

Coimbra pelo arcebispo de Braga D. João Peculiar não tem base

histórica aceitável”, O Instituto, 73: 527-539

FERREIRA, M. (1962) – O mosteiro de Santa Cruz de Coimbra no
séc. XII (Dissertação de licenciatura, policopiada, apresentada à

Faculdade de Letras de Coimbra)

FIGUEIREDO, Borges de (1884) – “Oppida restituta. As cidades

mortas de Portugal. Emínio”, separata do Boletim da Sociedade de
Geographia de Lisboa, 5ª série, 2

FIGUEIREDO, A. C. Borges de (1886) – Coimbra antiga e mo-
derna, Lisboa
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FIGUEIREDO, A. C. Borges de (1888) – “Um monumento de

Aeminium”, Revista Archeologica e Historica, 2: 66-68

FILIPE, Sónia (2006) – “Arqueologia urbana em Coimbra: um tes-

temunho na Reitoria da Universidade”, Conimbriga, 45: 337-357

FUENTES HINOJO, Pablo (2006) – “Sociedad urbana, cristia-

nización y cambios topográficos en la Hispania tardorromana y visi-

goda (siglos IV-VI)”, Studia Historica. Historia Antigua, 24: 257-289

GARCIA RODRÍGUEZ, Cármen (1966) – El culto de los santos en
la España romana y visigoda, Madrid

GASCO, António Coelho (1805) – Conquista, antiguidade e
nobreza da mui insigne e inclita cidade de Coimbra, Lisboa

GAUTHIER, Nancy (2002) – “Atria et portiques dans les églises

de Gaule d’après les sources textuelles”, in SAPIN, Christian (dir.),

Avant-nefs et espaces d’accueil dans les églises entre le IXe et le XIIe siè-
cle, Paris: 30-36

GOLVIN, Jean-Claude (1988) – L’amphithéâtre romain. Essai sur
la théorisation de sa forme et ses fonctions, Paris

GOMES, Rita Costa (1987) – A Guarda Medieval. 1200-1500,

Lisboa

GOMES, Saúl A. (1990) – “Documentos medievais de Santa

Cruz de Coimbra. I. Arquivo Nacional da Torre do Tombo”, Estu-
dos Medievais, 9: 3-199

GOMES, Saúl A. (1996) – “Os panteões régios monásticos por-

tugueses nos séculos XII e XIII”, 2º Congresso Histórico de Guima-
rães, Guimarães, IV: 280-295

GOMES, Saúl A. (1996a) – “Grupos étnico-religiosos e estran-

geiros” in SERRÃO, J. e MARQUES, A. H. Oliveira (coords.), Nova
História de Portugal, III, Lisboa: 309-383

GOMES, Saúl A. (2003a) – A comunidade judaica de Coimbra
medieval, Coimbra

GOMES, Saúl A. (2003b) – “Ser-se Judeu na Coimbra medie-

val”, in Minorias étnicas e religiosas em Portugal. História e activi-
dade, Coimbra: 61-82

GOMES, Saúl A. (2004) – “Fragmentos codicológicos de um

obituário primitivo do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra,

Humanitas, 56: 383-399

GOMES, Saúl A. (2006) – “A igreja de S. Domingos de Coimbra

em 1521”, Arquivo Coimbrão, 39: 377-396

GOMES, Saúl A. (2007) – In limine conscripciones. Documenta-
ção, chancelaria e cultura no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra
(séculos XII a XIV), Viseu

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Francisco José (2006) – “La decadencia

urbana bajoimperial en la diócesis Hispaniarum: la primacía del

argumento del declive, sobre el de la metamorfósis ciudadana”, His-
pania Antiqua, 30: 167-208

GONÇALVES, A. Nogueira (1938) – Novas hipóteses acerca da
arquitectura românica de Coimbra, Coimbra

GONÇALVES, A. Nogueira (1942) – O narthex românico de Santa
Cruz de Coimbra, Porto

GONÇALVES, A. Nogueira (1944) – Evocação da obra dos cantei-
ros medievais de Coimbra, Coimbra

GONÇALVES, A. Nogueira (1980a) – Estudos de História da Arte
medieval, Coimbra

GONÇALVES, A. Nogueira (1980b) – “A Quinta da Ribela. II.

Passagens superiores e inferiores”, Diário de Coimbra de 11 de

Novembro de 1980
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GONÇALVES, A. Nogueira (1988) – “A capela matriz do Isento

de Santa Cruz de Coimbra”, Boletim do Arquivo da Universidade de
Coimbra, 10: 113-132

GROS, Pierre (1996) – L’architecture romaine. I. Les monuments
publics, Paris

GUARDADO, Maria Cristina Gonçalves (2000) – A colegiada de
S. Bartolomeu de Coimbra em tempos medievais (das origens ao início
do séc. XV), Coimbra (Tese de mestrado, policopiada, apresentada à

Faculdade de Letras de Coimbra)

HEIJMANS, Marc (2006a) – “La place des monuments publics

du Haut-Empire dans les villes de la Gaule méridionale durant

l’Antiquité tardive (IVe-VIe s.)”, Gallia, 63: 25-41

HEIJMANS, Marc (2006b) – “La mise en défense de la Gaule

méridionale au IVe-Ve s.”, Gallia, 63: 59-74

HUICI MIRANDA, Ambrósio (1954) – “Las campañas de Ya’ Qub

Al-Mansur en 1190 y 1191”, Anais da Academia Portuguesa da His-
tória, 2ª série, 5: 53-74

IBN IDĀRĪ (1993) – La caída del califato de Córdoba y los reyes de
taifas (estudio, traducción y notas por MAÍLLO SALGADO, Felipe),

Salamanca

IDÁCIO = HYDACE, Chronique, editada por Alain TRANOY, Paris,

1974

IRCP = ENCARNAÇÃO, José d’ (1984) – Inscrições romanas 
do conventus Pacensis. Subsídios para o estudo da romanização, 

Coimbra

J. C. (1921) – “Memória dos estudos, em que se criaraõ os mon-

ges de S. Jeronymo… escritas em o anno de 1772”, Boletim da
Biblioteca da Universidade de Coimbra, 6: 202-276

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Juan António e SALES CARBONELL, Jordina

(2004) – “Termas e iglesias durante la Antigüedad Tardia: reuti-

lización arquitectónica o conflito religioso? Algunos ejemplos 

hispanos”, in BLÁZQUEZ MARTÍNEZ e GONZÁLEZ BLANCO (eds.),

Sacralidad y Arqueología (= Antigüedad y Cristianismo. Mono-
grafías históricas sobre la Antigüedad Tardía, XXI), Múrcia: 185-

-201

JORGE, Filipe e BANDEIRINHA, José António (2003) – Coimbra
vista do céu, Lisboa

KREMER, Dieter (1988) – “Zu den Ortsnamen Milmanda und

Milreu”, in KREMER, D. (ed.), Homenagem a Joseph M. Piel por oca-
sião do seu 85º aniversário, Tübingen: 51-78

LE ROUX, Patrick (1990) – “Le phare, l’architecte et le soldat:

l’inscription rupestre de la Corogne (CIL II 2559)”, Miscellanea
greca e romana, 15: 133-145

LE ROUX, P. e FABRE, G. (1971) – “Inscriptions latines du Musée

de Coimbra”, Conimbriga, 10: 117-130

LE ROY LADURIE (2006) – Histoire du climat depuis l’an mil, II,
Paris (reimpressão da edição de 1983)

Livro do Almoxarifado (Arquivo Nacional da Torre do Tombo,

Núcleo Antigo, 287, Almoxarifado de Coimbra). (Também conhe-

cido como Livro dos direitos del Rei na cidade de Coimbra)

Livro de regimẽtos e posturas desta mui nobre e sẽpre leal cidade de
Coimbra (publicado em Arquivo Coimbrão, 4, 1938: 115-184 e 5,

1940: 49-157)

Livro II da Correia: lido e publicado por J. Branquinho de CAR-

VALHO, Coimbra, 1958 (também em Arquivo Coimbrão, 13, 1955:

64-125).
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LDJT = Livro de D. João Teotónio (Citado de acordo com a

transcrição que Leontina VENTURA prepara e amavelmente pôs à

nossa disposição. Os números dos documentos são os que a autora

lhes deu na transcrição já feita. Deve advertir-se, porém, que

podem vir a sofrer alguma alteração na publicação definitiva).

LF. = Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae (lido por COSTA,

Avelino de Jesus da), 3 vols. Braga, 1965, 1978 e 1990

LK. = Liber Anniversariorum Ecclesiae Cathedralis Colimbriensis
(Livro das Kalendas). Lido por SOARES, Torquato e DAVID, Pierre, 

2 vols., Coimbra, 1947-1948

LP. = Livro Preto. Cartulário da Sé de Coimbra. Edição crítica.

Texto integral (com direcção e coordenação editorial de RODRI-

GUES, Manuel Augusto e direcção científica de COSTA, Avelino de

Jesus da)

LS. = Livro Santo de Santa Cruz. Lido e anotado por Leontina

VENTURA e Ana Santiago FARIA, Coimbra, 1990

LÓPEZ FERREIRO, A. (1899) – Historia de la Santa A. M. Iglesia
de Santiago, Santiago de Compostela

LOPEZ QUIROGA, Jorge e MARTÍNEZ TEJERA, Artemio M.

(2006) – “El destino de los templos paganos en Hispania durante

la Antigüdad Tardia”, Archivo Español de Arqueologia, 79: 125-153

LOUREIRO, Adolfo (1874) – “Memoria sobre o Mondego e barra

da Figueira. II. Descripação da bacia geral do Mondego, sua cons-

tituição geológica e regimen”, Revista de Obras Públicas e Minas, 
5 (58): 435-468

LOUREIRO, J. Pinto (1940) – “ A administração coimbrã no 

século XVI. Elementos para a sua história”, Arquivo Coimbrão, 5:

1-48

LOUREIRO, J. Pinto (1954a) – “Livreiros e livrarias de Coimbra”,

Arquivo Coimbrão, 12: 69-171

LOUREIRO, J. Pinto (1954b) – “Enigmas da história de Coim-

bra”, Arquivo Coimbrão, 12: 262-307

LOUREIRO, J. Pinto (1964) – Toponímia de Coimbra, 2 vols.,

Coimbra

MACHADO, José Pedro (1993) – Dicionário onomástico etimoló-
gico da língua portuguesa, Lisboa

MACIAS, Santiago (2005) – La kūra de Beja et le territoire de
Mértola entre l’Antiquité tardive et la reconquête chrétienne, Paris

(Tese de doutoramento, policopiada, apresentada à Université

Lumière, Lyon II)

MADAHIL, A. G. da Rocha (1933) – “Documentos para o

estudo da cidade de Coimbra na Idade Média”, Biblos, 9: 263-282

e 522-535

MADAHIL, A. G. da Rocha (1934) – “Documentos para o

estudo da cidade de Coimbra na Idade Média”, Biblos, 10: 141-

-172; 358-380 e 635-653

MADAHIL, A. G. da Rocha (1935) – “Documentos para o

estudo da cidade de Coimbra na Idade Média”, Biblos, 11: 255-288

MADAHIL, A. G. da Rocha (1936-1937) – “As informações

paroquiais da cidade de Coimbra recolhidas em 1721”, Arquivo
Coimbrão, 3: 193-244

MADAHIL, A. G. da Rocha (1940) – “O isento Nullius Diocesis
de Santa Cruz de Coimbra”, Arquivo Coimbrão, 5: 214-286

MAÍLLO SALGADO, Felipe (1993) – Vid. IBN IDĀRĪ

MANTAS, Vasco Gil (1992) – “Notas sobre a estrutura urbana de

Aeminium”, Biblos, 68: 487-513
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