A Fiscalidade na Construção do Portugal Medieval
A Coroa, a Igreja e as Cidades
Entre os domínios um pouco esquecidos da nossa historiografia, encontra-se o da fiscalidade. O recente envolvimento de uma equipa portuguesa, sob a coordenação de Amélia
Andrade, no projecto internacional “Les mots de l’impôt dans l’Occident méditerrannéen :
glossaire de fiscalité médiévale”, financiado pelo Ministère d’Économie et Finances de
France e pelo Comité pour l’Histoire Économique et Financière e dirigido pelos Investigadores Denis Menjot (U. Lyon 2 Lumière) e Manuel Sánchez Martínez (Fundación Milá y
Fontanals (CSIC- Barcelona) veio pôr a descoberto a ausência de investigação recente sobre
a fiscalidade portuguesa. Trabalhos como os de Iria Gonçalves sobre os pedidos e empréstimos em Portugal ou sobre as finanças municipais do Porto no século XV não tiveram
grandes seguidores, e as próprias entradas sobre os mais diversos impostos medievos
redigidos por esta investigadora para o Dicionário de História de Portugal, dirigido, ainda na
década de 60 do século XX, por A. H. de Oliveira Marques e Joel Serrão, continuaram, em
muitos casos, a ser a referência mais actualizada para o estudo do complexo universo da
fiscalidade medieval portuguesa.
Por outro lado, tal panorama contrasta com a renovação da historiografia em
torno da fiscalidade medieval registada em outros países, relacionada com temáticas tão
diversificadas como a afirmação do poder régio e a construção do Estado, as relações
de poder ou a estruturação das distintas redes de controlo sobre os territórios e os seus
habitantes.
É objectivo deste colóquio discutir as potencialidades da fiscalidade medieval
como objecto de estudo e problemática historiográfica, e, por outro lado, propor alguns
pontos de situação actualizados sobre domínios essenciais da fiscalidade medieval portuguesa, integrando, sempre que possível, algumas das mais recentes (e ainda escassas) investigações que se desenvolvem em torno desta temática.
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SESSÃO INAUGURAL
9h00
Sessão de abertura
9h30-10h00
Iria Gonçalves [IEM/FCSH-UNL]
A importância do estudo da fiscalidade para a
compreensão da Idade Média Portuguesa
10h00-10h30
Luciano Pezzolo [U. Ca’ Foscari, Veneza]
I caratteri (originali?) della storia
fiscale italiana, 1200-1500
10h30-11h00
Debate
11h00-11h30
Pausa para café
1ª Sessão: A Fiscalidade Régia
11h30-11h50
António Castro Henriques [FE-U. Porto]
As Duas Mãos do Rei. Portugal, séculos XII-XV
11h50-12h10
Rodrigo Dominguez [CITCEM-UP]
Desconstruindo madalas: a fiscalidade régia na
transição para a modernidade
12h10-12h30
Filipa Roldão [CHSC/UC, IEM/FCSH-UNL]
Escrita e fiscalidade na Baixa Idade Média. O caso de Évora
12h30-13h00
Debate
13h00-14h30
Pausa para almoço

2ª Sessão: A Fiscalidade Eclesiástica
14h30-15h00
Jordi Morelló Baget [IMF-CSIC/U. Barcelona]
¿Dones graciosos o prestaciones forzosas? La disyuntiva subsidio-décima
en la Corona de Aragón
15h00-15h20
Hermínia Vasconcelos Vilar [CIDEHUS/U. Évora]
A fiscalidade episcopal no centro e sul de Portugal no final da Idade
Média: as bases de um quadro comparativo
15h20-15h40
Mário Farelo [IEM/FCSH-UNL]
A pressão fiscal pontifícia sobre o clero português (1309-1377):
realidade ou ficção?
15h40-16h00
Debate
16h00-16h30
Pausa para café
3ª Sessão: A Fiscalidade Urbana
16h30-16h50
Maria Filomena Barros [CIDEHUS-U. Évora]
Minorias e fiscalidades
16h50-17h10
Flávio Miranda [IEM/FCSH-UNL, CITCEM-UP]
A fiscalidade marítima e mercantil em
Portugal medieval. Alguns problemas e hipóteses
17h10-17h30
Debate
Conferência de Encerramento
17h30-18h00
Denis Menjot [U. Lyon 2, CIHAM]
La fiscalidad medieval: nuevas orientaciones y
perspectivas de investigación

