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Resumo: D. João I e a corte régia itinerou pelo reino por motivos de guerra ou em
tempo de paz devido a exigências várias, das políticas e cerimoniais às lúdicas e
pessoais. Aposentou‑se, comendo e dormindo, em diversas instalações, entre castelos,
mosteiros, e casas senhoriais de nobres e clérigos. Teve, porém, os seus próprios paços,
onde mais demoradamente estanciou, bem como também percorreu os da rainha, e
neles nos deteremos para conhecer mais de perto a sua cozinha e mesa. Constituídas
as casas do rei e da rainha, em 1387, dispomos de um arrolamento sobre os seus
vassalos e oficiais, que nos permite dar conta do número e função dos oficiais afectos
à cozinha e à mesa de D. João I e de D. Filipa de Lencastre. Chegaram ainda até nós
duas cartas de quitação que nos relatam algumas compras efectuadas pelos oficiais
régios de objectos de mesa e sobretudo de bens alimentares. Com estas fontes e
com as narrações cronísticas tentaremos acercarmo‑nos dos pratos, dos gostos, dos
sabores, da ética e etiqueta da mesa quotidiana ou festiva do rei de Avis.
Palavras‑chave: corte régia medieval, palácio real, oficiais da cozinha e da mesa
régia, mantimentos régios, cerimonial e da etiqueta da mesa do rei e da rainha.

Abstract: John I and the Royal Court travelled throughout the Kingdom for reasons
of war or, in peacetime, due to various requirements, from political and ceremonial
to personal and leisure ones. They stayed, eating and sleeping, in several dwellings,
including castles, monasteries and manor houses of nobles and clerics. The king
had, however, his own palace, where he remained for longer periods of time; he also
stayed at the Queen’s residence. We will focus on both royal dwellings in order to
look more closely at their kitchen and table. The Houses of the King and of the
Queen were established in 1387, and we have some inventories of their vassals and
servants that allow us to give an account of the number and function of officers
assigned to the kitchen and table of King John I and Philippa of Lancaster. We
came also to know two letters of discharge that report some purchases of tableware
and, above all, of food, made by the royal servants. Through these sources and using
chronicle narratives we will try to approach the dishes, tastes, flavours, etiquette and
manners of the everyday or festive day table of the King of Avis.

Keywords: medieval royal court, royal palace, servants of the royal kitchen and table,
royal victuals, ceremonial and etiquette of the table of medieval kings and queens

1. Itinerários e aposentos
Como bem sabemos, os monarcas e a corte régia eram, em tempos
medievais, itinerantes, uma condição intrínseca da própria realeza, que lhe
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permitia uma mais cabal apreensão do espaço e da gente do reino, como não
menos uma exibição e propaganda do seu supremo poder. As deslocações dos
monarcas eram exigidas por motivos de guerra, por acontecimentos políticos,
como a realização de Cortes, pela presença em cerimónias ou actos solenes,
pela fuga a pestes, pelas actividades lúdicas, como a caça, ou por certas deslocações sazonais da sua preferência 1.
D. João, muito em particular compelido a uma significativa actividade
bélica nos anos iniciais do seu reinado, teve de percorrer largos e longos
percursos, dentro e fora do reino. Todavia, o seu demorado reinado contou
também com muitas etapas de maior abrandamento na itinerância, e mesmo,
a partir de certa data, de uma acentuada sedentarização 2.
A partir da cidade de Lisboa, que o elevou ao poder, em campanhas de
guerra mais ou menos activas até aos finais do século XV, circulou entre o
Minho, Trás‑os‑Montes e Beira, mas desceu também ao Alentejo e saiu mesmo
do reino, na campanha luso‑inglesa, avançando pela província de Salamanca,
como noutras expedições conheceu vilas e cidades galegas ou estremenhas 3.
No dobrar da centúria, firmada a paz em 1402, renovada por sucessivos
tratados, o rei, já em idade madura, com cerca de 45 anos, abrandou a itinerância e optou mais significativamente pela sedentarização, ainda que em
1415 rumasse até Ceuta. A corte régia fixou‑se, então, em torno do triângulo
urbano e comercial de Lisboa, Santarém e Évora e, a partir de meados da
década de 20, era quase apenas nesses locais que vivia o monarca com os seus
familiares, vassalos e clientelas.
1.1 Paços
Toda esta intensa mobilidade da corte régia nos leva a problematizar as
condições materiais da sua aposentadoria e alimentação. Primeiro do monarca
e seus privados, e, em seguida, do seu maior ou menor séquito, consoante as
circunstâncias 4.
Recorriam os monarcas, na sua itinerância, a diversas instalações para
se acomodarem. Antes de mais a espaços militares de castelos, por vezes
associados a alcáçovas, residências do poder militar. D. João I muito se terá
aproveitado deles quando circulou por terras nortenhas de Entre Douro
e Minho ou pelas raianas e interiores de Trás‑os‑Montes e Beiras. Ao
mesmo tempo serviam‑se de espaços religiosos, em particular de mosteiros,
Leia‑se Gomes 1995: 241‑255.
O itinerário de D. João I, elaborado a partir dos registos de chancelaria (que têm uma
natureza própria e por vezes apresentam lacunas e deficiências) foi estudado por Moreno 1988.
3
Uma síntese da itinerância de D. João I nos seus percursos “de andada” ou “de estada “ se
encontra na obra de Coelho 2008.
4
Cfr. Gomes 1995: 255‑285.
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