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Ecologia urbana
de Lisboa
na segunda metade
de século XVI

Partindo fundamentalmente das informa-
ções contidas no Livro do Lançamento e Ser-
viço, de 1565, mas utilizando também outros
dados fornecidos por outras fontes, seja para
estabelecer comparações, seja para registar
as evoluções e as tendências mais evidentes,
procura-se neste artigo reconstituir o quadro
socio-ecológico da cidade de Lisboa, na 2.ª
metade do Século XVI.

A cidade de Lisboa tornou-se no século XVI não apenas uma
das mais importantes da Europa, como também uma verdadeira
metrópole no sentido moderno do termo. Assim, apresentava quase
60 mil habitantes em 1527, para se aproximar da cifra de 100
mil em 1551 e ultrapassar a de 110 mil em 1620 — um crescimento
sem interrupção, mesmo quando a população global do país parecia
estagnar-se \ Para bem compreender a importância destas cifras,

* O presente artigo, elaborado expressamente para Análise Social, re-
sultou de pesquisas que o seu Autor — professor universitário brasileiro —
efectuou em Lisboa, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, no quadro
de um amplo projecto de investigações históricas sobre as origens das institui-
ções brasileiras do trabalho.

1 Os dados de 1527 encontram-se em: COSTA LOBO, A. de Sousa Silva
— História da Sociedade em Portugal no Século XV, Lisboa, Imprensa Na-
cional, 1904, p. 28-32 e 132-93. Os de 1551 em: RODRIGUES DE OLIVEIRA, Cris-
tóvão — Sumário em que brevemente se contem algumas cousas (assim eclesiás-
ticas como seculares) que há na Cidade de Lisboa, 3.a ed., Lisboa, Biblion, 1938,
p. 5-36 (a l.a ed. foi publicada por Germão Galhard em 1551). Os de 1620 em:
OLIVEIRA, Nicolau d' — Livro das Grandezas de Lisboa, Lisboa, Impressão
Régia, 1804, p. 121-4.
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é preciso ter em conta que, antes de 1500, na Europa, somente
Paris, Nápoles, Veneza e Milão possuíam mais de 100 mil habi-
tantes; durante o século XVI este marco foi atingido por Londres,
Roma, Lisboa, Amsterdam, Anvers, Palermo, Messina e Sevilha2.
Mas além destes dados quantitativos é preciso acrescentar alguns
dados qualitativos, para bem compreender a modernização de
Lisboa — uma cidade que ultrapassa os antigos limites de uma
cidade-fortif içada medieval e cujos habitantes se apresentam muito
diversificados, seja do ponto de vista étnico (aos 10 % de escra-
vos, acrescentem-se grande número de judeus e numerosos indiví-
duos originários dos outros países europeus), seja do ponto de
vista das actividades económicas e da condição social; sem faltar
um número significativo de mendigos — 1000 a 2 000 segundo
BRANDÃO

 3 — e/ou 2 000 «mulheres sem ofício» segundo RODRIGUES
DE OLIVEIRA4 — o que vale dizer, com sua carga de desempre-
gados.

Desde muito tempo existiam disposições especiais para loca-
lizar os ofícios mecânicos numa só rua da cidade — os arruamen-
tos, que deixaram marcas evidentes in looo até os nossos dias.
O objectivo deste urbanismo empírico era, de acordo com a pri-
meira lei desse tipo ordenada por D. João I em 1391, melhor ga-
rantir o «bom regimento e maior formusura e nobreza dessa
cidade» 5, além de tornar mais fácil a visitação dos ofícios por
parte de seus juizes e dos almotacés da cidade. Mas as antigas
disposições serão ultrapassadas também pela expansão urbana
seiscentista e o recenseamento de 1565 indica que a maior parte
dos ofícios mecânicos achava-se fora de seus antigos arruamentos:
apenas pouco mais de um quarto (26,1%) dos moradores então
inventariados eram encontrados no arruamento de seu ofício. Uma
boa amostra de 23 ofícios para os quais o arruamento era ainda
válido, indica que os moradores mais favorecidos do ponto de vista
da riqueza residiam nas ruas que traziam o nome de sua respectiva
profissão: mas apenas 5 desses ofícios (ourives, torneiros, carpin-
teiros de caixas, fanqueiros e seleiros) tinham a maioria de seus
profissionais no seu arruamento, dos toneleiros a metade apenas
se encontrava nessa situação. Para esses mesmos ofícios o rendi-
mento médio mais elevado era daqueles que habitavam fora de
sua rua própria: 79 508 contra 73 282 reis. Entre os 2 384 indiví-

2 Cf. MOLS, Roger (S. J.) —Introduction à Ia Démographie Hístorique
des Villes d'Europe du XYV* au XVIIL* siècle, Louvam, Publications Univer-
sitaires, 1954, t. II, p. 47.

3 BRANDÃO, João (de Buarcos) — Tratado da Majestade, Grandeza e
Abastança da Cidade de Lisboa, na 2* metade do século XVI (Estatística de
Lisboa de 1552). Ed. por A. Braamcamp Freire, Lisboa, Liv. Ferin, 1923, p. 74.

4 KODRTGUES PE OLIVEIRA, op Cit., p. 94
5 Cf. Provisão régia de 5-VI-1391, apud: FREIRE DE OLIVEIRA, Eduardo

Elementos para a História do Município de U>sh:a, Lisboa, 18821-1911, t. VII,
1882-1911, t. VII, p. 1157-8 nota.
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duos destes 23 ofícios, 610, que moravam em seu arruamento,,
apresentavam um rendimento médio de 50 220 reis, enquanto que
para os outros que se achavam fora do arruamento, a média era
de apenas 29 118 reis. Entretanto, no que se refere aos ofícios
que englobavam grande número de indivíduos, tais como os sapa-
teiros, carpinteiros, alfaiates e calceteiros — e para os quais
ainda vigorava a obrigação referente a sua localização — a maior
parte de seus profissionais não se submetia ao arruamento; mas
eram os alfaiates e os sapateiros que se encontravam nas suas
ruas tradicionais que apresentavam então os rendimentos mais
elevados6. Nessas condições, o abandono gradual desses antigos
dispositivos constitui outro indicativo seguro do extravasamento
dos antigos quadros urbanos.

O mercador italiano SASSETI escreveu numa carta datada de
10-X-1578: «Questa é citta grandíssima, e Ia parte principale e
maggiori é fuori delia mura»7. Na mesma época CONESTAGIO
observara que «fue antigamente toda cercada de muros, y aora
se ve una buena parte de Ias murallas y de Ias puertas, mas como
desde entonces aca, aya creccido mucho, vienne a ser casi mayor
aquella parte, que esta fuera de Ias murallas, que Ia dentro» 8.
Aliás, já no início do século, D. Manuel havia ordenado a demo-
lição dos balcões das casas, o que é relatado por Damião de GÓES
como coisa proveitosa e necessária para tornar as ruas mais
largas9.

O Livro do Lançamento e Servi:o de 1565 inventariou 505
ruas (algumas agrupadas para tornar mais fácil a tarefa dos

ô Os dados do IÀvro do Lcmçamento e Serviço que a Cidade de Lisboa
fez a et Rei Nosso Senhor no ano de 1565 (Lisboa, Câmara Municipal, 1947-48,
4 vols.) foram objecto de um tratamento exaustivo e sistemático pelo autor:
RODRIGUES, José Albertino R. — Travail et Soeiêté Urbaine au Portugal dans
Ia seconde moitié du XVI.e siècle, Thése de Doctorat de 3.e cycle présentée à
Ia Faculte des1 Lettres et Sciences Humaines de FUniversité de Paris, 1908,
213 p. mimeografadas. Para os dados citados sobre os arruamentos, vide
p. 187.

7 SASSETI, Filipo— Lettere edite e inedite di — raccolte e annotato da
Ettore Marcucci. Firenze, Felice de Monnier, 18*55, carta n.° XLIV p. 12)1.

8 CONESTAGIO, Geronimo de Franchi— Historia de Ia Vnion dei Reyno
de Portugal a Ia Corona de Castilla, trad. castellana por L. Bauiía, Barcelona,
S. de Cormellas, 1610 foi. 2 vol.

Nesta mesma página ele diz: «De todas Ias Ciudades, Lisboa es Ia mejor,
y Ia mas principal, dependiendo, y prouveyendose de ella todo el Reyno, es
pobladissima, y muchos creen, que despues de Paris sea de Ias Ciudades de
Christianos de mas vezinos.

9 Góis, Damdão de — Chronica do Felicissimo Rei Dom Emanuel, Lisboa,
em casa de Francisco Correia, 1566-7, parte I, foi. 112 y.° Eis! o relato anó-
nimo da «Viagem a Portugal dos Cavaleiros Tron e Iipomani. 15810»: «As
ruas, bem que largas, são muito incómodas, por subidas e descidas contínuas
a que obriga a desigualdade do terreno (...) Andam por issio a cavalo (...)
não usam coches», (aprud. HERCULANO, Alexandre — Opúsculos, t. VI, p. 11(5).
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lançadores) na cidade, mas em 1551 RODRIGUES DE OLIVEIRA dis-
crimina 328 ruas, 104 travessas, 89 becos e 62 outros postos que
não eram ruas — quer dizer, 583 no total; ele observa que a maior
parte dos edifícios eram construídos em vários andares10. A dis-
posição dessas ruas não obedecia porém a qualquer plano e, na
verdade, o aspecto era quase caótico ". Numa «árvore genealógica»
das freguesias da cidade, VIEIRA DA SILVA encontrou 8 até a metade
do século XVI, enquanto na segunda metade ele contou 15, sendo
que uma (Conceição Nova) reunia 3 antigas freguesias (S. Julião,
Madalena e S. Nicolau12. O Livro do Lançamento regista 25 fre-
guesias.

POPULAÇÃO E RENDA POR ZONAS ECOLÓGICAS
Lisboa —1965

QUADRO I

Bairros

Morro do Castelo

Ribeira

Santa Justa

Bairros Ociden-
tais

Bairros Orientais

Total

Chefes de Família
(moradores)

N.o

1137

4 579

3 610

2 934

2 760

15 020

7,6

30,5

24J0

19,!5

18,4

100,0

Rendimentos
(fazendas)

1000
reis

35 488

311 703

102 923

150 494

92 992

©93 200

5,1

45,0

14,8

21,7

13,4

100,0

Per capita
(reis)

31212

68 072

28 400

51293

33 692

46 152

Contribuição

Keia

244 846

2 176 821

715 561

1 053 650

658 087

4 848 965

5>1

44,8

14,8

21,7

13,6

100^0

10 RORIGUES DE OLIVEIRA, op. cit., p. 94-& — «E as mais das casas sam die
dous, três, quatro, ei cinco sobrados», (p. 94) Nas notas de Venturino por
ocasião da «Viagem do Cardeal Alexandrino. 1571» encontra-se o seguinte:
«quanto as casas, têem muitas janelas e muito juntas, e ciada morada trez
ou quatro andares, quie se alugam facilmente pela frequência d^eistrangeiros»
(apud: HERCULANO, op. cit., p. 80).

11 Ver por exemplo a série de plantas editadas por VIEIRA DA SILVA,
Augusto — Plantas Topográficas de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa,
1950, 53 p.

12 Cf. VIEIRA DA SILVA — As Freguesias de Lisboa (Estudo Histórico),
Câmarta Municdpial de Lisboa, 1.943* p. 16.
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Pode-se portanto reconstituir o quadro urbano da cidade, a
partir das características comuns e da contiguidade das fregue-
sias. Encontram-se assim cinco grandes bairros em Lisboa na
segunda metade do século XVI: MORRO DO CASTELO, RIBEIRA,
SANTA JUSTA, BAIRROS OCIDENTAIS e BAIRROS ORIENTAIS. Partimos
fundamentalmente dos dados do Livro do Lançamento e Serviço
de 1565 13 para esta caracterização, mas utilizando também outros
dados contidos em outras fontes, seja para fazer comparações,
seja para registar as evoluções e as" tendências mais evidentes.

O ponto de partida deve ser justamente o núcleo original da
cidade, ou seja, o MORRO DO CASTELO, onde foi construída a Lisboa
sarracena e que foi conquistada por Afonso Henriques em 1147.
Seus limites correspondem à antiga cerca moura e engloba a
Alcáçova ou cidadela e o castelo de S. Jorge que lá se encontra
ainda hoje. As observações e as pesquisas arqueológicas permiti-
ram a reconstituição* cartográfica das antigas muralhas e, por
conseguinte, um cálculo bastante preciso da superfície englobada.
O perímetro deste bairro é de 1 930 metros e sua superfície de
15,68 hectares; a extensão máxima é de 435 m paralelamente
ao Tejo (linha leste-oeste) e de 615 m perpendicularmente ao Tejo
(linha norte-sul); sua altitude máxima de 95 m acima do nível
do Tejo (e do mar) é também a altitude máxima da cidade14.
Núcleo original da cidade e capital do Reino desde a fundação
da monarquia, aí se encontravam os palácios reais, sobretudo o
Paço Real d'Alcáçova (que teria sido construído no século XIII
sobre a Alcáçova moura), a residência real, temporária ou perma-

13 O manuscrito se encontra na Biblioteca Nacional de Lisboa (códice
dos Reservados 1 400 folhas). Trata-se de um registo muito importante dos
rendimentos àe 15 mil pessoas e represientando cerca de 60% dos fogos da
cidade; são designadas por moradores, o que corresponde a chefe de famália.
Conforme o «Regimento dio Lançamento» (vol. I, p. 2-10) a avaliação dos
rendimentos (fazendas) das pessoas que deviam pagar a contribuição foi
feito por quatro pessoas, eleitas pela Câmara Municipal e escolhidas entre os
«que conhecessem as pessoas da terra e sabiam as fazendas que eles possuíam
e também aqueles que têm a experiência para saber avaliar estas fazendas»:
estas pessoas encarregadas da avaliação escolhiam dois homens de cada rua
que conhecessem o© rendimentos dos moradores, para confrontar as informa-
ções obtidas (na realidade estes dois homens só fizeram o inventário de sua
rua); não se incluíam na avaliação os leitos, o vestuário;, os cavalos de
montaria o as armas (salvo no caso dos mercadores).

O Lançamento atingiu «todas as pessoas do povo», mesmo osi privile-
giados; mas de facto foram excluídos os membros da© ordens sacras, os
altos magistrados, os escudeiros, os cavaleiros, os cirurgiões, os licenciados, os
doutores e bacharéis em teologia, as viúvas e órfãos de cavaleiros e escudeiros,
os fidalgos da Casa Real, seus pais e avós. A avaliação foi feita a partir de
um mínimo de 2$500 (para os braoeirosi) até um conto de reis no máximo.
Os que apresentavam um rendimento avaliado em 2$500 ou menos pagavam a
contribuição de 16 reis (chamada braçagem); os outros pagavam a contri-
buição proporcional de 7 por mil reis do rendimento estimado, até um máximo
de 7$000 para aqueles que tiveram seus rendimentos estimados, em um conto.

14 Cf. VIEIRA DA SILVA, Plantas Topográficas de Lisboa, p. 1(0.
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RUAS
14
4
1
5
3
5
7

MORADORES
482
34
29

193
75

102
211

nente, até o reinado de D. Manuel no século XVI e que foi res-
taurada por D, Sebastião e abandonada durante a dominação
espanhola. Não obstante correspondesse essa zona a um quinto
de toda a cidade, aí se encontravam 7 das 25 paróquias em 1565,
inclusive a catedral da Sé, o mais antigo monumento romano-gó-
tico da cidade. Essas paróquias são as seguintes:

Sé
São Jorge
São Martinho
São João da Praça
Santiago
São Bartolomeu
Santa Cruz

Total 39 1126

O registo do lançamento permite caracterizar essa população,
cuja composição era muito diversificada em 1565: uma frágil
preponderância (14,5 %) da administração e dos serviços públicos,
o que representava um resíduo da antiga função ligada à localiza-
ção nesse bairro da casa real; mas o índice da decadência dessa
população está no rendimento per capita de 31$212, o ante-penúl-
timo com relação aos outros bairros, enquanto a média da cidade
era de 46$152; em outros termos, aí residiam 7,6% das famílias
inventariadas, mais aí se encontravam 5,1 % das fazendas apenas.
Uma vez que havia entre seus moradores 27 braçais, cujo rendi-
mento global foi fixado arbitrariamente em 2$500, podemos reto-
mar as mesmas cifras mas excluindo esses braçais: a média per
capita eleva-se a 51$927, enquanto que para o conjunto da ci-
dade essa média era de 61$986. Um outro levantamento que vinha
sendo feito desde 1543 de todas as propriedades urbanas perten-
centes à Câmara Municipal de Lisboa demonstra que das 442
casas inventariadas e cujo foro médio era de $808, apenas 10 da
freguesia da Sé apresentavam um foro médio de $51915.

A população global desse bairro era de 12 117 habitantes em
1551 (cf. RODRIGUES DE OLIVEIRA) e 11056 em 1552 (cf. BRANDÃO).
Esse autor indica 838 casas e 1502 vizinhos, enquanto aquele
indica 2 232 vizinhos. Como o lançamento de 1565 excluiu diversas
categorias de privilegiados (cerca de 40 % do total de moradores),
pode-se estimar em cerca de 1 800 o número total de fogos em 1565
e de 11500 a população desse bairro.

A segunda zona urbana é a RIBEIRA, verdadeira grande porta
ce Lisboa para o mar, ou melhor, à beira do Tejo: segundo uma

15 Cf. Livro Primevo do Tombo das Propriedades Foreiras à Câmara da
muy insigne Cidade de Lisboa. Câmara Municipal àe Lisboa, 19150-52, 2 vols.
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obra de exaltação da cidade, publicada em 1608, o número de
navios que acostavam anualmente ao cais elevava-se a mais de 3
mil16. O bairro da Ribeira compreendia as seguintes freguesias
iocalizadas entre o Morro do Castelo a leste e as vertentes do
Morro de São Francisco a oeste e ocupando o vale de um antigo
afluente do Tejo, de há muito aterrado:

RUAS MORADORES

Madalena 33 1123
São Juliâo 45 1612
São Nicolau 46 1740

Total 124 4 475

Encontram-se pois 30,3 % dos moradores inventariados em
1565 nessas três freguesias da cidade. RODRIGUES DE OLIVEIRA
contou 2 638 casas, 5 489 vizinhos e 34125 almas em 1551: pode-se
aceitar como válidas essas cifras, visto que se tratava do principal
bairro da cidade e onde numerosos privilegiados foram excluídos
do lançamento de 1565.

Situava-se aí, até o fim do século XV, a Judiaria: depois da
expulsão dos judeus e por ocasião do grande incremento das
actividades comerciais ligadas a expansão colonial, esta zona se
transformou, vindo a ser o centro económico e administrativo, não
somente do reino, mas também de todo o império colonial portu-
guês: sob este aspecto, a expulsão dos judeus e a extinção da
Judiaria onde eles estavam confinados tornaram disponíveis nu-
merosos edifícios muito bem situados no centro da cidade e certa-
mente a preços muito baixos.

A importância que esse bairro adquiriu no século XVI está
bem representada pela transferência do palácio real da Alcáçova
para o Palácio da Ribeira, situado entre a Ribeira das Naus e a
Alfândega, na praça então chamada Terreiro do Paço e ao lado
da Casa da Índia. Nas imediações se achavam também o Arsenal,
o Pelourinho, o Terreiro do Trigo, o Açougue, a Misericórdia e,
naturalmente, o cais com um movimento de navios muito in-
tenso 17. Assim sendo, as principais instituições administrativas e

16 VASCONCELOS, LUÍS Mendes de — Do sitio de Lisboa. Sua grandeza,
povoação, e comércio etc. Diálogos de—. Lisboa, Impressão Régia, 1803,
p. 2107. A maior parte destes navios traziam trigo, mas recebiam-se outro®
cereais, queijos, manteiga e presunto da Holanda e mesmo graades quantida-
des de ovos da França.

17 Para uma descrição da cidade e seus monumentos, ver Góis, Damião de
— Lisboa de Quinhentos. Descrição de Lisboa*, ed. bilingue, com tradução do
latim de R. Machado, Lisboa, Liv. A. Machado, 1937, 58 p.; sobre a Ribeira,
ver p. 49-53. BRANDÃO diz que havia na Ribeira d© 800 a 900 homens (compa-
nheiros) nos 267 barcos da cidade, sem contar aqueles que vinham de fora
(p. 62).



económicas da cidade e do país ali se encontravam. Mesmo as
ruas mais importantes da cidade nessa época eram dessa zona,
entre o Terreiro do Paço e o Rossio. A principal era a Rua Nova
4os Mercadores, que abrigava o grande comércio e que era
considerada mui justamente o símbolo da potência comercial do
país. Em 1552, segundo BRANDÃO (p. 79), tinha 130 braças de
comprimento e 4 de largura, tendo 45 casas de cada banda, todas
com três ou quatro andares, onde se contaram 150 moradores em
1565, não se incluindo os privilegiados certamente muito numero-
sos. Encontram-se muitas descrições dessa rua, seja a que se deve
ac já mencionado Venturino, que a considera a mais bela e dotada
de edifícios (Zoe. cit., p. 80), seja também o relato da via-
gem dos Cavaleiros Tron e Lipomani, nos mesmos termos e cha-
mando a atenção para a variedade de lojas e de mercadorias
doc. cit., p. 115). Aliás o nosso conhecido RODRIGUES* DE OLIVEIRA
diz que essa rua tinha 200 passos de comprimento e 20 de largura
e que os aluguéis de suas casas elevavam-se a 80 mil cruzados:
é por esta razão que ele a considera a «parte principal da cidade»
e «o lugar onde se encontra todos (sic) os mercadores e mais
ainda todos os privilegiados» (p. 79). Mas os relatos mencionam
também a avidez dos mercadores, como por exemplo o manuscrito
de 1578 que HERCULANO encontrou na Biblioteca d'Ajuda, que
descreve os preparativos para a expedição de D. Sebastião à África.
Acrescenta que se temia mais a guerra que faziam os mercadores
da Rua Nova que aquela que se esperava na África18. Enfim,
neste bairro estavam também as ruas dos Ourives do Ouro
(70 moradores inventariados em 1565), da Ourivesaria da Prata
(69), da Padaria (70), rua Nova dos Ferros (65) com o comércio
atacadista e a rua da Ferraria (46) onde se localizavam numero-
sos comerciantes de mel e azeite.

Mas a mais clara expressão da importância do bairro é o
rendimento per capita, segundo o Livro do Lançamento de 1565:
68$072 para o conjunto de seus moradores, ou 81$060 se se deixa
de contar os braçais que representavam somente 16,5 % dos chefes
de família recenseados — eis então o rendimento mais elevado de
todos os bairros da cidade. Enquanto a proporção dos braçais
sobre o total era menor na Ribeira, aí se concentrava quase me-
tade dos ofícios mecânicos e mais da metade (54%) dos merca-
dores e indivíduos ligados aos transportes terrestres ou sejam,
as mais importantes actividades económicas da cidade de Lis-
boa. Uma outra expressão da grandeza dessa zona está no valor
médio dos foros das casas de propriedade da Câmara19:

18 HERCULANO, A. (ed.) — «Aspecto de Lisboa. 1578» in: Opúsculos,
t. VI, p. 105.

19 Cf. Livro Primeiro do Tombo das Propriedades Forevras, passim.

íos



FREGUESIA DA MADALENA 2$733
Rua da Padaria 3$481
Rua da Ferraria do Ver-o-Peso 1$977

FREGUESIA DE SÃO JULIÃO l$034
Rua da Confeitaria $191
Calçada de S. Francisco $ 16

FREGUESIA DE SÃO NICOLAU $180
Rua da Caldeiraria $173
Rossio $ 43
Rua do Refrigério $241
Rua do Valverde $ 37
Rua dos Escudeiros ... $185
Arco do Rossio $ 99

Na medida em que se afastava do porto, os aluguéis tornam-
-se mais baratos. Para o conjunto das ruas dessas freguesias,
encontramos um foro médio de 1$192, para 244 casas inventaria-
das. Somente na freguesia da Madalena encontram-se foros supe-
riores a 5$00, cuja distribuição por classes é a seguinte:

FOROS

de l$000
l$001 a 2$500 ...
2$501 a 5$O00
+ de 5$000

Total

Madalena

33
19
15
14

81

São Julião

26
16
5

47

São Nicolau

114
1
1

116

Total
Ribeira

173
36
2íl
14

244

Total
Geral

42
21
14

44i3

A terceira zona urbana de Lisboa no século XVI era uma
área de expansão da cidade, estreitamente ligada à Ribeira e sem
qualquer solução de continuidade topográfica e arquitetónica com
ela: é a SANTA JUSTA,, cuja designação tomamos emprestada à
principal freguesia de Lisboa quanto à extensão e população. Esta
zona se estendia a partir do Rossio a leste em direcção a Santa
Bárbara e ao norte, pela Porta de Santo Antão, até o Palhavã,
São Sebastião e caminho de Alvalade; todos esses bairros estavam
em fase de desenvolvimento e localizados fora dos muros do
século XIV (cerca nova ou de D. Fernando). Nesta zona de Santa
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Justa localizam-se o Hospital Real de Todos-os-Santos (sede
também da Casa dos Vinte e Quatro), o Mosteiro de São Domingos
(reconstruído pela segunda vez em 1566 e o Palácio dos Estaus
(sede da Inquisição): todos estes edifícios se encontravam sobre
a grande praça do Rossio, menos importante do que o Terreiro
do Paço, mas a mais popular; um pouco ao norte se achava a
estrebaria d'el rei.

Primitivamente rossio significava praça e seu nome era Rossio
de Santa Justa, protetora dos oleiros: na Lisboa mourisca os
oleiros (dos quais muitos, até o fim do século XV, eram mouros)
se instalavam nas encostas do Mouro do Castelo ao norte onde
se localizava também a Mouraria, bairro exclusivo dos mouros,
cuja designação permanece até nossos dias. O novo bairro de
Santa Bárbara apresentava, no século XVII, uma concentração
significativa de oleiros20.

Enquanto a Ribeira era o bairro mais rico e mais importante
do ponto de vista económico-social, a Santa Justa abrigava os
elementos das classes populares, não somente oficiais mecânicos
(19%), mas também lavradores — hortelãos, granjeiros, vinha-
teiros e pastores, com 35 % do total — que desde longo tempo
ocupavam os vales dos arrabaldes da cidade e garantiam seu
abastecimento. Mas os braceiros é que constituíam a maioria das
famílias inventariadas em 1565, com 44% do total dessa zona;
eles representavam então 22,7% dos moradores incluídos no
Livro do Lançamento. É por esta razão que o Rossio era conhecido
como uma praça popular em contraste com o Terreiro do Paço,
típico dos cortesãos21. Enfim, três acontecimentos notáveis tinham
lugar habitualmente nesta grande praça: a Feira dos Martens,
então conhecida como Feira da Ladra, as corridas de touros e os
autos-da-f é22.

20 Cf. CORREIA, Virgílio — «Oleiros quinhentistas de Lisboa» in : Águia,
vol, XV, p . 128-42; © «Oleiros e pintores de louça e azulejo de Lisboa (An-
jos)», in Atlantida, ano I I I , n.° 29-30, p . 533 onde CORREIA apresenta a se-
guinte descrição das condições de t rabalho deste ofício: «A sua organização
industr ial era, ainda entãoi bas tante simples: a da oficina caseira. Cada
proprietár io de olaria habitava na sua casa, ao mesmo tempo oficina e tenda,
a qual possuia anexo, no quintal, um forno p a r a cozer a louça. Com o dono
residiam os oficiais, aprendizes, forneiro© e criados solteiros, que o auxiliavam
na sua indústria. E toda a olaria de maior vulto possuia, além disso, um ou
dois almocreves p a r a o serviço de carreto de materiais e entrega de enco^
mexidas. Nas casas» em volta acolhiam-se os oficiais e pintores de louça e
azulejo, casados ou acompanhados de família.» Vide também MACEDO, LUÍS
Pastor de — Lisboa de lés-a-lés. Subsídios para a história das vias públicas
da cidade, Lisboa, Câmara Municipal, 1940-43, vol. IV, p . 134.

21 «Ao passo que o Terreiro era dos cortezãos e dos palacianos, o Rossio
e ra mais do povo do que deles.» — SEQUEIRA, Gustavo Matos — «O Rossio»
m : Memórias da Academia das Ciências de Lisboa, nova série, t . V, p . 455-0
(Lisboa, 1948).

22 Vide: SARAÍVA, António José — A Inquisição Portuguesa e os Cristãos
Novos, (inédito), p . 112 e 121.
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Na verdade, é muito difícil fazer uma delimitação rigorosa
entre a Ribeira e a Santa Justa, que já apresentavam uma nítida
tendência para formar um só conjunto, actualmente denominado
Baixa Pombalina ou simplesmente Baixa. Com efeito, depois da
reconstrução da cidade parcialmente destruída pelo terremoto de
1755, toda a zona entre o Terreiro do Paço e o Rossio foi transfor-
mada, constituindo-se um conjunto arquitetónico monumental e
harmonioso23. De certa maneira, a freguesia de São Nicolau
constituía uma zona de transição entre a Ribeira aristocrática e
a Santa Justa popular: pode-se ver nas estatísticas dos foros, no
ultimo quadro apresentado acima, que a freguesia de S. Nicolau
distancia-se sensivelmente das características apresentadas pelas
outras freguesias da Madalena e São Julião, as mais próximas do
Terreiro do Paço. Temos por conseguinte um verdadeiro fenómeno
de sucessão ecológica nesta região: os burgueses e os aristocratas
estabelecidos na Ribeira expulsam as classes populares para além
dos antigos limites fortificados da cidade, indo ocupar os vales
mais distantes e onde desempenhavam actividades ligadas ao abas-
tecimento da cidade, cujo mercado estava em vias de crescimento.

Após a Ribeira, a Santa Justa era o segundo bairro de Lisboa
do ponto de vista da população, compreendendo as seguintes fre-
guesias :

São Mamede
São Cristóvão
São Lourenço
Santa Justa

Total 115 3 541

Os moradores aí discriminados em 1565 representavam 24 %
do total da cidade. Em 1551, RODRIGUES DE OLIVEIRA contara 2 041
casas, com 3 897 fogos e 19 780 almas. Em 1620, Nicolau ^OLI-
VEIRA contou 8 276 fogos e 27 790 habitantes; mas se incluíam
<3ntão as distantes freguesias de Carnide, Alvalade e Benfica; se
as excluirmos, encontrar-se-ão nos antigos limites da Santa Justa
7 560 fogos e 24 460 pessoas em 1620. De qualquer maneira é
evidente o crescimento demográfico do bairro: o número de habi-
tantes aumenta quase um quarto, enquanto o número de fogos

RUAS
2
8
8

97

MORADORES
89

281
89

3 082

23 Vide a respeito: FRANÇA, José Augusto — Une ville des lumières. La
Lisbonne de Pombal, Paris, SEVPEN, 1965, 200' p. (há versão portuguesa).
Uma acta da sessão da Câmara Municipal de Lisboa d-e ll-X-1668 menciona
as 5 freguesias do «bairro do meio» (Conceição, S. Nicolau, Santa Justa
e Madalena) — Cf. FREIRE DE OLIVEIRA, op. cit., t. VII, p. 74.
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dobrou. O número de famílias recenseadas em 1565 está muito
próximo das indicações de RODRIGUES DE OLIVEIRA em 1551, o que
parece provável, visto que havia poucas pessoas privilegiadas e
não incluídas no Livro do Lançamento nesse bairro essencialmente
popular. Podemos, pois, estimar a população de Santa Justa em
pouco mais de 30 mil habitantes, ou seja, um número muito
próximo daquele da Ribeira.

Tendo em vista a presença das classes populares e principal-
mente dos braçais, o rendimento per capita era menor neste bairro:
28$400; mas se excluirmos os 1559 braçais aí residentes, aquele
rendimento elevar-se-á 48S087 e deixa de ser o menor.

A quarta zona é a dos BAIRROS OCIDENTAIS, isto é, os que
ocupavam os contrafortes do Morro de São Francisco e suas en-
costas a oeste e até à beira do Tejo. Os lugares mais altos eram
ocupados pelos antigos mosteiros (Convento do Carmo, Trindade)
e no Bairro de São Roque por alguns palácios aristocráticos. Em
compensação, as encostas em direcção ao Tejo e ao cais eram os
lugares escolhidos pelos homens do mar (pilotos, pescadores) e os
mercadores, fornecedores dos navios. Abrigando quase 20 % dos
moradores inventariados em 1565, aí se encontravam 42 % dos
homens do mar. Os nomes das ruas da Cordoaria, dos Pilotos dos
Calfates e Travessas dos Mastros constituem indicações sugesti-
vas. Este bairro compreendia em 1565 as seguintes freguesias:

Mártires
Nossa Senhora do Loreto
S.ta Catarina do M. Sinai

Total 126 2 906

Além desta zona e ao longo do Tejo estava ocorrendo uma
expansão da cidade, estreitamente ligada à expansão marítima
e colonial, com edifícios importantes, como o Mosteiro dos Jeróni-
mos e a Torre de Belém, monumentos simbólicos não somente da
expansão, mas também da nova arquitectura característica, o
manuelino. Se os limites administrativos são assinalados pela
Pampulha, havia no entanto uma nova cidade em formação em
torno de Belém; mas esse processo de expansão achava-se então
apenas no começo.

Em 1551 RODRIGUES DE OLIVEIRA assinala 1364 casas, 4 300
fogos e 21114 almas, enquanto em 1620 Nicolau d'OLJVEiRA indica
7 930 fogos e 31700 pessoas, compreendendo a freguesia d'Ajuda,
próxima de Belém; se se excluir esta freguesia, encontraremos
7 480 fogos e 29 800 pessoas. De toda a maneira, o crescimento
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é muito grande: 41% se tomarmos estas últimas cifras, as mais
elevadas da cidade — pode-se dizer que a vocação marítima de
Lisboa é responsável pelo crescimento nesta direcção.

A importância desse bairro, com cerca de 25 mil habitantes
em 1565, é também expressa pelo rendimento per capita dos mo-
radores recenseados nessa data: 51$293, em segundo lugar, após
a Ribeira. Se excluirmos os braçais, que formavam 21 % dos
moradores, este rendimento eleva-se a 64$100, enquanto a média
da cidade, sem os braçais, era de 61$986. Estes números elevados
devem-se em parte à presença no bairro dos homensi do mar,
principalmente pilotos, calafates e fornecedores de navios. Em
outros termos, com 19,5 % da população abrangida pelo lança-
mento, encontram-se aí 21,7% das fazendas avaliadas.

Os valores dos foros das propriedades da Câmara situadas
nesta zona são entretanto muito baixos:

Menos de
1$000

6

104

15

60

185

l$000 a
2$500

—

2

2

—

4

Total

6

106

17

60

189

Média

$ 50

$332

$82:2

$214

$330

Santos

Mártires ...

Loreto

Trindade ...

Total

O bairro já denominado Santos, em vias de ultrapassar os
limites da cidade, não pode ser considerado representativo, en-
quanto os outros são mais antigos. Mas uma comparação destes
valores1 com os da freguesia da Madalena ou de São Julião é
perigosa, visto que estas últimas constituíam o núcleo administra-
tivo e político da cidade e que a Câmara Municipal aí possuía
naturalmente mais propriedades do que nos bairros periféricos.
Mas de qualquer maneira uma tendência evidente se manifestava,
no sentido da diminuição dos valores imobiliários na medida em
que se afastava de um ponto central como o Terreiro do Paço.
Aliás, não se regista nenhum foro acima de 2$5000 nos bairros
ocidentais.

Finalmente, a quinta zona que se pode distinguir na Lisboa
quinhentista é a dos BAIRROS ORIENTAIS, que ocupavam as encos-
tas orientais do Morro de São Jorge e uma parte do antigo núcleo
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da cidade, além das muralhas e do castelo. Nos altos se encon-
travam os antigos mosteiros (Salvador, São Vicente, Santa Mó-
nica), enquanto que em direcção ao Tejo se achavam os bairros
populares, sobretudo a Alfama, antigo enclave dos judeus e mou-
ros. Nesta parte, sobretudo, encontrava-se a maioria dos homens
do mar (54 % do recenseamento de 1565) e mais especialmente os
pescadores, ou sejam, 80 % de todos os membros desta categoria.
Além do Campo de Santa Clara e fora dos muros do século XIV
(cerca nova), podiam-se ver então algumas formas de expansão
urbana, em direcção ao vale de Enxobregas, mas não tão fortes
como as que se registava nos Bairros Ocidentais.

Esta zona compreendia 8 freguesias:

RUAS MORADORES

Santo André 3 79
Santa Marinha 1 113
São Tomé ... ... 9 164
São Pedro 8 273
São Miguel ... 22 472
Salvador 9 156
São Vicente de Fora ....... 15 400
Santo Estevão 34 1074

Total U01 2 731

Entre os estabelecimentos aí situados, pode-se ajuntar a Fun-
dição d'Artilharia, os Armazéns Reais, o cais do carvão e da
madeira. O comércio não estava particularmente ligado ao mar,
era sobretudo fluvial para o abastecimento de mercadorias vindas
do alto-Tejo e do Alentejo. Vila Franca de Xira e Santarém cons-
tituiam os grandes entrepostos. A navegação fluvial era intensa
e mantém sua tradição.

Os moradores recenseados em 1565 correspondiam a 18,4%
do total, muito próximos àqueles dos Bairros Ocidentais. Esta
proporção é quase a mesma daquela dos dados apresentados por
RODRIGUES DE OLIVEIRA em 1551, isto é, 1759 casas (19,5 % total),
2 733 fogos e 13 916 almas. As mesmas proporções se mantêm
igualmente em 1620, segundo Nicolau d'OLlVEiRA, cujos dados são
os seguintes: 4 891 fogos e 22 365 pessoas, mas incluindo a fre-
guesia de Olivais e sem a qual temos 3 941 fogos e 17 205 pessoas.
Segundo esses dados, pode-se estimar que em 1563 a população do
baárro era aproximadamente de 15 mil habitantes, sendo 3 300
fogos.

Quanto à ordem determinada pelo rendimento per capita, o
bairro era também o terceiro da cidade: 33$692. Mas ele subirá
ao segundo posto se se excluirem os braçais, elevando-se aquela
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média a 45$611, visto que 18% do total, os moradores não-bra-
cais, possuíam 13,3 % apenas das fazendas avaliadas. Esta situação
é muito significativa, já que as actividades não se ligam à expan-
são marítima e colonial, mas ao comércio interno, à pesca e ao
abastecimento da cidade (25 % dos moradores recenseados em 1565
eram pessoas que se ocupavam da agricultura e pecuária).

Os limites da cidade de Lisboa no século XVI — como se
pode ver na planta esquemática anexa — aproximavam-se bastante
daqueles da cerca nova, as chamadas muralhas de D. Fernando,
construídas na segunda metade do século XIV24. Trata-se de um
progresso muito sensível (4,5 vezes) com relação à cidade pri-
mitiva delimitada pela cerca moura. Segundo VIEIRA DA SILVA, a
superfície englobada na cerca nova era de 103,66 ha., com um pe-
rímetro de 5 400 m., dos quais 1715 paralelos ao Tejo25. A partir
da cidade-acrópole primitiva, edificada pelos mouros e mantida
pela primeira monarquia portuguesa, a expansão se fazia ao longo
da margem direita do Tejo, pela ocupação dos pontos mais ade-
quados à função portuária. Na segunda metade do século XVI
a expansão urbana havia ultrapassado os limites da cerca nova,
nos pontos já mencionados, isto é, Santa Bárbara a nordeste, o
vale de Enxobregas a leste e o vale de Alcântara a oeste.

Segundo RODRIGUES DE OLIVEIRA, nessa cidade intra-muros
o espaço urbano apresentava-se intensamente utilizado pelas 9 mil
casas e quase 18 mil fogos. Vimos já que havia numerosas casas
de três e quatro andares, sobretudo na Ribeira, Sé e imediações*
Eis a descrição de uma casa, justamente em frente à porta da
Igreja Metropolitana da Sé, alugada em 1581 a Ambrósio Rodri-
gues (cevadeiro del-rei) que pagava $600 reis de foro anual, cuja
superfície era de 50,82 m2: «as quais têm para a banda da dita
igreja de Santo António duas lojas com suas sobrelojas e da banda
dos degraus da banda da Sé tem uma loja com uma porta grande,
e por cima delas vão casas de dois sobrados com seus reparti-
mentos, e para a banda detrás que vai a Rua das Canastras tem
outra loja com outra sobreloja, e da dita banda ficam estas casas
de quatro sobrados por serem muito altas sobre a dita rua26».

A concepção que a cidade fazia de si mesma era certamente
plena de grandiosidade e nobreza. Como escrevia em 1572 Duarte
Nunes de Leão, completando o título do Livro dos Regimentos
dos Oficiais Mecânicos... «da mui excelente e sempre leal Cidade
de Lisboa» 27, epíteto que foi parcialmente modificado para «a mui

24 RODRIGUES DE OLIVEIRA faz uma distinção entre os mosteiros que
estavam dentro e aqueles que estavam fora dias muros da cádlade. E le diz
também que* num raio d© meia légua fora dlos muros, havia 600 quintas
(p. 98-9) .

25 VIEIRA DA SILVA, Plantas Topográficas de Lisboa, p. 10.
26 Cf. lavro do Tombo das Propriedades Foreirasy vol. I, p. 10-1.
27 Editado por Virgílio Correia, Coimbra, Imprensa da Universádadb, s / 4
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nobre e sempre leal cidade de Lisboa» e que continua sempre
presente nas designações oficiosas.

Entretanto é interessante assinalar como um arquitecto da
época via a cidade. Trata-se de Francisco de HOLLANDA, que escre-
veu em 1571 um livro a respeito da mesma, sobretudo sob o ponto
de vista de sua defesa: Da Fábrica que fallece à cidade de Lisboa,
após haver viajado ,por ordem de D. João III, na Itália e França
para conhecer e desenhar fortificações e outros edifícios destes
países-8. Ele encontrou a cidade desprovida, seja de fortalezas
e de castelos, enquanto o rei não dispunha de um palácio à altura
de sua riqueza e de seu poderio. E terminava recomendando a cons-
trução de um grande palácio real, de um parque, de calçadas, de
fontes e de um serviço mais cómodo para o fornecimento de água
aos seus habitantes. Em suma, ele desejava que a cidade, do ponto
de vista urbanístico, se tornasse uma verdadeira cidade moderna,
segundo as concepções que havia encontrado na Europa renas-
centista. Mas, para uma cidade cosmopolita em que se tornara
Lisboa no século XVI, desejava também uma cidade de concepção
ainda quase medieval, com uma preocupação acentuada com a
defesa contra o inimigo e muito breve ela seria realmente situada
e conquistada pelas tropas de seu possante vizinho.

É quase numa predição da decadência de Lisboa sob o domí-
nio espanhol que Gil VICENTE canta no seu célebre «Pranto de
Maria Parda», verdadeiro guia lírico e sentimental das ruas da
cidade, que apresentava «tão poucos ramos nas tavernas e o vinho
tão caro, e ela não podia viver sem ele:

«õ Rua da Ferraria,
onde as portas erão mayas,
como estás cheia de guaias,
com tanta louça vazia !

«Rua de Cata-que-farás,
que farei e que farás !
quando vos vi taes, chorei,
e tornei-me por detrás29».

2 8 HOLLANDA, F r a n c i s c o de — Da Fábrica que fallece à cidade de Lisboa.
Edição crítica (segundo o autographo inédito de 1571), po r Joaquim de Vas^-
concelos. Por to , I m p r e n s a Por tuguesa , 1879, X X X I X — 24 p .

2 9 V I C E N T E , Gií! — Obras Cmpletas, pref. e no tas dio prof. Marques
B r a g a . Lisboa, Sá da Costa, 1944, vol. VI , p . 228-9.
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EVOLUÇÃO DOS BAIRROS DE LISBOA

QUADRO H

Morro dlo Castelo ...

Ribeira

Santa Justa

Bairro® Ocidentais

Bairros Orientais ..

Total

1551

Casas

838

2-638

2 401

1364

1759

9 000

Fogos

1802

5 498

3 897

4 300

2 733

17 930

Almaa

11056

34126

19 780

21114

13 916

99 992

1565

Chefes de
família (%)

1126

4 475

3 541

2 906

2 731

14 779

1620

Fogos

2 232

5 600

8 276

7 930

4 891

28 929

População

12 117

2£840

27 790

31 700

22 365

119 812

(§) Somente os moradores inventariados pelo Lançamento,
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DISTRIBUIÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
POR ZONAS ECOLÓGICAS — LISBOA 1565

(Percentagens)

QUADRO Hl

Bairros

Sectores

Profissões liberais, en-
sino e Saúde

Ofícios mecânicos

Comércio e transportes
terrestres ..

Administração e servi-
ços públicos ..

Diversos e não discrimi-
nados

Agricultura e pecuárila

Serviços domésticos
dos paços

Proprietários de casas .

Braçais

Homens do mar

Morro do
Castelo

16,5

5,6

9,6

14.5

8,1

6,0

5,7

9,6

0,8

Ribeira Santa Justa

47,6

22,2

30,6

14,6

15,9

16,5

16,0

2,5

13,1

19,3

15,4

27,9

10,9

34,9

219,9

28,5

44,1

0,6

Bairros
Ocidentais

16,0

14,0

10,8

01,7

34,7

19,6

28,1

30,0

7,3

42,0

Bairros
Orientais

6,8

21,2

10,2

13,7

15,7

24,9

17,2

19,3

23,0

54,1

FONTE: Livro do Lançamento e Serviço,
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DISTRIBUIÇÃO DAS OFICINAS MECÂNICAS
POR ZONAS ECOLÓGICAS — LISBOA, 1565

(Percentagienisi)

QUADRO IV

^ ^ ^ \ ^ ^ ^ Bairros

Sectores ^""~""\^^

Móveis e madeiras

Metais

Vestuário, tecelagem e
equipamento

Alimentação

Construção civil

Trabalhos artísticos e de
piedade

Diversos

Morro do
Castelo

9,8

3,4

8,9

1,0

5,3

Ribeira

20,1

36,8

8,8

52,2

71,5

58,7

27,3

Santa Justa

23,9

24,6

37,0

13,7

14,5

1,4,8

27,3

Bairros
Ocidentais

27,8

10,7

34,5

2)0,2

8,0

8,1

18,1

Bairros
Orientais

9,4

1«,7

16,3

4,0

5,0

13,1

27,3
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