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É natural de Avintes, Vila Nova de Gaia, município 
onde mantém residência.
Licenciado em 1993 em Ciências Históricas na 
Universidade Portucalense, e especializado em 1995 
em História Medieval na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto.
Co-autor da investigação “Os espaços de vivência no 
vale inferior do rio Febros nos séculos XVII e XVIII” 
(realizada entre 1994-1996).
As investigações que desenvolveu das épocas moderna 
e medieval foram apresentadas em Congressos de 
História.
Para a Comissão das Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses Colaborou no trabalho 
de transcrição “Cartas da Índia”. 
Fundador e dirigente de várias associações.
Co-autor da monogra�a “De Abientes a Avintes – 
Notas monográ�cas”, editado pela Audientis em 2009, 
juntamente com Dr. Francisco Barbosa da Costa e Dr. 
José Vaz.
Co-autor da monogra�a “São Salvador de Vilar de 
Andorinho – Notas Monográ�cas”, editado pela Junta 
de Freguesia de Vilar de Andorinho em abril de 2013, 
juntamente com o Dr. Francisco Barbosa da Costa.
Co-autor do livro sobre heráldica autárquica de Vila 
Nova de Gaia “Os Brasões de Gaia, uma só alma” 
editado em 2013.
Diretor e fundador da revista DH Debater a História.

Sobre o castelo de Alfandega da Fé, relata o reitor da igreja de S. Pedro, Padre Francisco Ribeiro 
de Vasconcelos Coelho e Brito, em 21 de abril de 1758:
“Nesta vila houve um castelo antigo dos mouros, fechado por três portas e fortes muros de pedra de 
que se aproveitaram seus moradores; e ao presente se acha já totalmente desfeito; este se �rmava em 
cabeço no mais alto da vila para a parte do poente donde se descobre muitas léguas de várias terras da 
província e povoações já referidas”.
Mas, o edifício que ele realça é o majestoso Lagar de Azeite: hoje conhecido por Lagar d’ El Rei.
“Finalmente os engenhos materiais que há nesta terra são mais bons moinhos de azeite tangidos por 
bois cujos engenhos e lagares estão dentro desta vila que são particulares das casas de seus habitadores 
e o mais especial e grandioso he o do Excelentíssimo Marquês de Távora e senhor desta vila” (Arquivo 
Nacional Torre do Tombo, Memórias paroquiais, vol. 2, nº 50, p. 455, 457).
A obra traz a História deste município transmontano tendo como testemunho o seu desaparecido 
Castelo e a altaneira e singular Torre do Relógio.
No entanto, o castelo existiu e teve existência atribulada. 
Para promover o povoamento do território D. Dinis fundou muitas localidades em Trás-os-Mon-
tes. Limitou o poder da Nobreza, circunscrevendo-a a pequenos núcleos. Essa ação é ¬agrante no 
território onde hoje está implantado o Município de Alfândega da Fé. O rei fundou a vila e o seu 
Castelo de Alfândega da Fé de Sobre a Valariça. Acarinhou esta obra, doando à Vila de Alfândega 
a localidade de Sambade, que era senhorio da nobreza. A par de Alfândega fundou também Cas-
tro Vicente de Balsamão, reduzindo o espaço da nobreza a Chacim. No reinado de D. Fernando o 
concelho alcançou benefícios indispensáveis para a manutenção, restauro e conservação do Castelo. 
Em 1530 o castelo encontrava-se em ruinas.
A relação entre Alfândega da Fé e os Távora é inconfundível. Quando D. Manuel enviou os inqui-
ridores a Trás-os-Montes com a tarefa de reformar os Forais, Alfândega da Fé foi a única localida-
de onde o Senhor Donatário, Álvaro Pires de Távora, estava a recebê-los. 
Aqui esta família instalou a sede do seu senhorio. Aqui eles recrutaram os agentes para a adminis-
tração senhorial.
Apresento-vos 500 anos da história deste município nos diversos aspetos, políticos, sociais, eco-
nómicos e religiosos. 

Co�nanciamento:Apoio:

Paulo Sousa Costa

Paulo Sousa C
osta      A

 Torre do R
elógio e o C

astelo de A
lfândega da Fé 1258-1758

A Torre do Relógio e o
Castelo de Alfândega da Fé
1258-1758

É natural de Avintes, Vila Nova de Gaia, município 
onde mantém residência.
Licenciado em 1993 em Ciências Históricas na 
Universidade Portucalense, e especializado em 1995 
em História Medieval na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto.
Co-autor da investigação “Os espaços de vivência no 
vale inferior do rio Febros nos séculos XVII e XVIII” 
(realizada entre 1994-1996).
As investigações que desenvolveu das épocas moderna 
e medieval foram apresentadas em Congressos de 
História.
Para a Comissão das Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses Colaborou no trabalho 
de transcrição “Cartas da Índia”. 
Fundador e dirigente de várias associações.
Co-autor da monogra�a “De Abientes a Avintes – 
Notas monográ�cas”, editado pela Audientis em 2009, 
juntamente com Dr. Francisco Barbosa da Costa e Dr. 
José Vaz.
Co-autor da monogra�a “São Salvador de Vilar de 
Andorinho – Notas Monográ�cas”, editado pela Junta 
de Freguesia de Vilar de Andorinho em abril de 2013, 
juntamente com o Dr. Francisco Barbosa da Costa.
Co-autor do livro sobre heráldica autárquica de Vila 
Nova de Gaia “Os Brasões de Gaia, uma só alma” 
editado em 2013.
Diretor e fundador da revista DH Debater a História.

Sobre o castelo de Alfandega da Fé, relata o reitor da igreja de S. Pedro, Padre Francisco Ribeiro 
de Vasconcelos Coelho e Brito, em 21 de abril de 1758:
“Nesta vila houve um castelo antigo dos mouros, fechado por três portas e fortes muros de pedra de 
que se aproveitaram seus moradores; e ao presente se acha já totalmente desfeito; este se �rmava em 
cabeço no mais alto da vila para a parte do poente donde se descobre muitas léguas de várias terras da 
província e povoações já referidas”.
Mas, o edifício que ele realça é o majestoso Lagar de Azeite: hoje conhecido por Lagar d’ El Rei.
“Finalmente os engenhos materiais que há nesta terra são mais bons moinhos de azeite tangidos por 
bois cujos engenhos e lagares estão dentro desta vila que são particulares das casas de seus habitadores 
e o mais especial e grandioso he o do Excelentíssimo Marquês de Távora e senhor desta vila” (Arquivo 
Nacional Torre do Tombo, Memórias paroquiais, vol. 2, nº 50, p. 455, 457).
A obra traz a História deste município transmontano tendo como testemunho o seu desaparecido 
Castelo e a altaneira e singular Torre do Relógio.
No entanto, o castelo existiu e teve existência atribulada. 
Para promover o povoamento do território D. Dinis fundou muitas localidades em Trás-os-Mon-
tes. Limitou o poder da Nobreza, circunscrevendo-a a pequenos núcleos. Essa ação é ¬agrante no 
território onde hoje está implantado o Município de Alfândega da Fé. O rei fundou a vila e o seu 
Castelo de Alfândega da Fé de Sobre a Valariça. Acarinhou esta obra, doando à Vila de Alfândega 
a localidade de Sambade, que era senhorio da nobreza. A par de Alfândega fundou também Cas-
tro Vicente de Balsamão, reduzindo o espaço da nobreza a Chacim. No reinado de D. Fernando o 
concelho alcançou benefícios indispensáveis para a manutenção, restauro e conservação do Castelo. 
Em 1530 o castelo encontrava-se em ruinas.
A relação entre Alfândega da Fé e os Távora é inconfundível. Quando D. Manuel enviou os inqui-
ridores a Trás-os-Montes com a tarefa de reformar os Forais, Alfândega da Fé foi a única localida-
de onde o Senhor Donatário, Álvaro Pires de Távora, estava a recebê-los. 
Aqui esta família instalou a sede do seu senhorio. Aqui eles recrutaram os agentes para a adminis-
tração senhorial.
Apresento-vos 500 anos da história deste município nos diversos aspetos, políticos, sociais, eco-
nómicos e religiosos. 

Co�nanciamento:Apoio:

Paulo Sousa Costa

Paulo Sousa C
osta      A

 Torre do R
elógio e o C

astelo de A
lfândega da Fé 1258-1758

A Torre do Relógio e o
Castelo de Alfândega da Fé
1258-1758

É natural de Avintes, Vila Nova de Gaia, município 
onde mantém residência.
Licenciado em 1993 em Ciências Históricas na 
Universidade Portucalense, e especializado em 1995 
em História Medieval na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto.
Co-autor da investigação “Os espaços de vivência no 
vale inferior do rio Febros nos séculos XVII e XVIII” 
(realizada entre 1994-1996).
As investigações que desenvolveu das épocas moderna 
e medieval foram apresentadas em Congressos de 
História.
Para a Comissão das Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses Colaborou no trabalho 
de transcrição “Cartas da Índia”. 
Fundador e dirigente de várias associações.
Co-autor da monogra�a “De Abientes a Avintes – 
Notas monográ�cas”, editado pela Audientis em 2009, 
juntamente com Dr. Francisco Barbosa da Costa e Dr. 
José Vaz.
Co-autor da monogra�a “São Salvador de Vilar de 
Andorinho – Notas Monográ�cas”, editado pela Junta 
de Freguesia de Vilar de Andorinho em abril de 2013, 
juntamente com o Dr. Francisco Barbosa da Costa.
Co-autor do livro sobre heráldica autárquica de Vila 
Nova de Gaia “Os Brasões de Gaia, uma só alma” 
editado em 2013.
Diretor e fundador da revista DH Debater a História.

Sobre o castelo de Alfandega da Fé, relata o reitor da igreja de S. Pedro, Padre Francisco Ribeiro 
de Vasconcelos Coelho e Brito, em 21 de abril de 1758:
“Nesta vila houve um castelo antigo dos mouros, fechado por três portas e fortes muros de pedra de 
que se aproveitaram seus moradores; e ao presente se acha já totalmente desfeito; este se �rmava em 
cabeço no mais alto da vila para a parte do poente donde se descobre muitas léguas de várias terras da 
província e povoações já referidas”.
Mas, o edifício que ele realça é o majestoso Lagar de Azeite: hoje conhecido por Lagar d’ El Rei.
“Finalmente os engenhos materiais que há nesta terra são mais bons moinhos de azeite tangidos por 
bois cujos engenhos e lagares estão dentro desta vila que são particulares das casas de seus habitadores 
e o mais especial e grandioso he o do Excelentíssimo Marquês de Távora e senhor desta vila” (Arquivo 
Nacional Torre do Tombo, Memórias paroquiais, vol. 2, nº 50, p. 455, 457).
A obra traz a História deste município transmontano tendo como testemunho o seu desaparecido 
Castelo e a altaneira e singular Torre do Relógio.
No entanto, o castelo existiu e teve existência atribulada. 
Para promover o povoamento do território D. Dinis fundou muitas localidades em Trás-os-Mon-
tes. Limitou o poder da Nobreza, circunscrevendo-a a pequenos núcleos. Essa ação é ¬agrante no 
território onde hoje está implantado o Município de Alfândega da Fé. O rei fundou a vila e o seu 
Castelo de Alfândega da Fé de Sobre a Valariça. Acarinhou esta obra, doando à Vila de Alfândega 
a localidade de Sambade, que era senhorio da nobreza. A par de Alfândega fundou também Cas-
tro Vicente de Balsamão, reduzindo o espaço da nobreza a Chacim. No reinado de D. Fernando o 
concelho alcançou benefícios indispensáveis para a manutenção, restauro e conservação do Castelo. 
Em 1530 o castelo encontrava-se em ruinas.
A relação entre Alfândega da Fé e os Távora é inconfundível. Quando D. Manuel enviou os inqui-
ridores a Trás-os-Montes com a tarefa de reformar os Forais, Alfândega da Fé foi a única localida-
de onde o Senhor Donatário, Álvaro Pires de Távora, estava a recebê-los. 
Aqui esta família instalou a sede do seu senhorio. Aqui eles recrutaram os agentes para a adminis-
tração senhorial.
Apresento-vos 500 anos da história deste município nos diversos aspetos, políticos, sociais, eco-
nómicos e religiosos. 

Co�nanciamento:Apoio:



Paulo Sousa Costa

Paulo Sousa C
osta      A

 Torre do R
elógio e o C

astelo de A
lfândega da Fé 1258-1758

A Torre do Relógio e o
Castelo de Alfândega da Fé
1258-1758

É natural de Avintes, Vila Nova de Gaia, município 
onde mantém residência.
Licenciado em 1993 em Ciências Históricas na 
Universidade Portucalense, e especializado em 1995 
em História Medieval na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto.
Co-autor da investigação “Os espaços de vivência no 
vale inferior do rio Febros nos séculos XVII e XVIII” 
(realizada entre 1994-1996).
As investigações que desenvolveu das épocas moderna 
e medieval foram apresentadas em Congressos de 
História.
Para a Comissão das Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses Colaborou no trabalho 
de transcrição “Cartas da Índia”. 
Fundador e dirigente de várias associações.
Co-autor da monogra�a “De Abientes a Avintes – 
Notas monográ�cas”, editado pela Audientis em 2009, 
juntamente com Dr. Francisco Barbosa da Costa e Dr. 
José Vaz.
Co-autor da monogra�a “São Salvador de Vilar de 
Andorinho – Notas Monográ�cas”, editado pela Junta 
de Freguesia de Vilar de Andorinho em abril de 2013, 
juntamente com o Dr. Francisco Barbosa da Costa.
Co-autor do livro sobre heráldica autárquica de Vila 
Nova de Gaia “Os Brasões de Gaia, uma só alma” 
editado em 2013.
Diretor e fundador da revista DH Debater a História.

Sobre o castelo de Alfandega da Fé, relata o reitor da igreja de S. Pedro, Padre Francisco Ribeiro 
de Vasconcelos Coelho e Brito, em 21 de abril de 1758:
“Nesta vila houve um castelo antigo dos mouros, fechado por três portas e fortes muros de pedra de 
que se aproveitaram seus moradores; e ao presente se acha já totalmente desfeito; este se �rmava em 
cabeço no mais alto da vila para a parte do poente donde se descobre muitas léguas de várias terras da 
província e povoações já referidas”.
Mas, o edifício que ele realça é o majestoso Lagar de Azeite: hoje conhecido por Lagar d’ El Rei.
“Finalmente os engenhos materiais que há nesta terra são mais bons moinhos de azeite tangidos por 
bois cujos engenhos e lagares estão dentro desta vila que são particulares das casas de seus habitadores 
e o mais especial e grandioso he o do Excelentíssimo Marquês de Távora e senhor desta vila” (Arquivo 
Nacional Torre do Tombo, Memórias paroquiais, vol. 2, nº 50, p. 455, 457).
A obra traz a História deste município transmontano tendo como testemunho o seu desaparecido 
Castelo e a altaneira e singular Torre do Relógio.
No entanto, o castelo existiu e teve existência atribulada. 
Para promover o povoamento do território D. Dinis fundou muitas localidades em Trás-os-Mon-
tes. Limitou o poder da Nobreza, circunscrevendo-a a pequenos núcleos. Essa ação é ¬agrante no 
território onde hoje está implantado o Município de Alfândega da Fé. O rei fundou a vila e o seu 
Castelo de Alfândega da Fé de Sobre a Valariça. Acarinhou esta obra, doando à Vila de Alfândega 
a localidade de Sambade, que era senhorio da nobreza. A par de Alfândega fundou também Cas-
tro Vicente de Balsamão, reduzindo o espaço da nobreza a Chacim. No reinado de D. Fernando o 
concelho alcançou benefícios indispensáveis para a manutenção, restauro e conservação do Castelo. 
Em 1530 o castelo encontrava-se em ruinas.
A relação entre Alfândega da Fé e os Távora é inconfundível. Quando D. Manuel enviou os inqui-
ridores a Trás-os-Montes com a tarefa de reformar os Forais, Alfândega da Fé foi a única localida-
de onde o Senhor Donatário, Álvaro Pires de Távora, estava a recebê-los. 
Aqui esta família instalou a sede do seu senhorio. Aqui eles recrutaram os agentes para a adminis-
tração senhorial.
Apresento-vos 500 anos da história deste município nos diversos aspetos, políticos, sociais, eco-
nómicos e religiosos. 

Co�nanciamento:Apoio:

Paulo Sousa Costa

Paulo Sousa C
osta      A

 Torre do R
elógio e o C

astelo de A
lfândega da Fé 1258-1758

A Torre do Relógio e o
Castelo de Alfândega da Fé
1258-1758

É natural de Avintes, Vila Nova de Gaia, município 
onde mantém residência.
Licenciado em 1993 em Ciências Históricas na 
Universidade Portucalense, e especializado em 1995 
em História Medieval na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto.
Co-autor da investigação “Os espaços de vivência no 
vale inferior do rio Febros nos séculos XVII e XVIII” 
(realizada entre 1994-1996).
As investigações que desenvolveu das épocas moderna 
e medieval foram apresentadas em Congressos de 
História.
Para a Comissão das Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses Colaborou no trabalho 
de transcrição “Cartas da Índia”. 
Fundador e dirigente de várias associações.
Co-autor da monogra�a “De Abientes a Avintes – 
Notas monográ�cas”, editado pela Audientis em 2009, 
juntamente com Dr. Francisco Barbosa da Costa e Dr. 
José Vaz.
Co-autor da monogra�a “São Salvador de Vilar de 
Andorinho – Notas Monográ�cas”, editado pela Junta 
de Freguesia de Vilar de Andorinho em abril de 2013, 
juntamente com o Dr. Francisco Barbosa da Costa.
Co-autor do livro sobre heráldica autárquica de Vila 
Nova de Gaia “Os Brasões de Gaia, uma só alma” 
editado em 2013.
Diretor e fundador da revista DH Debater a História.

Sobre o castelo de Alfandega da Fé, relata o reitor da igreja de S. Pedro, Padre Francisco Ribeiro 
de Vasconcelos Coelho e Brito, em 21 de abril de 1758:
“Nesta vila houve um castelo antigo dos mouros, fechado por três portas e fortes muros de pedra de 
que se aproveitaram seus moradores; e ao presente se acha já totalmente desfeito; este se �rmava em 
cabeço no mais alto da vila para a parte do poente donde se descobre muitas léguas de várias terras da 
província e povoações já referidas”.
Mas, o edifício que ele realça é o majestoso Lagar de Azeite: hoje conhecido por Lagar d’ El Rei.
“Finalmente os engenhos materiais que há nesta terra são mais bons moinhos de azeite tangidos por 
bois cujos engenhos e lagares estão dentro desta vila que são particulares das casas de seus habitadores 
e o mais especial e grandioso he o do Excelentíssimo Marquês de Távora e senhor desta vila” (Arquivo 
Nacional Torre do Tombo, Memórias paroquiais, vol. 2, nº 50, p. 455, 457).
A obra traz a História deste município transmontano tendo como testemunho o seu desaparecido 
Castelo e a altaneira e singular Torre do Relógio.
No entanto, o castelo existiu e teve existência atribulada. 
Para promover o povoamento do território D. Dinis fundou muitas localidades em Trás-os-Mon-
tes. Limitou o poder da Nobreza, circunscrevendo-a a pequenos núcleos. Essa ação é ¬agrante no 
território onde hoje está implantado o Município de Alfândega da Fé. O rei fundou a vila e o seu 
Castelo de Alfândega da Fé de Sobre a Valariça. Acarinhou esta obra, doando à Vila de Alfândega 
a localidade de Sambade, que era senhorio da nobreza. A par de Alfândega fundou também Cas-
tro Vicente de Balsamão, reduzindo o espaço da nobreza a Chacim. No reinado de D. Fernando o 
concelho alcançou benefícios indispensáveis para a manutenção, restauro e conservação do Castelo. 
Em 1530 o castelo encontrava-se em ruinas.
A relação entre Alfândega da Fé e os Távora é inconfundível. Quando D. Manuel enviou os inqui-
ridores a Trás-os-Montes com a tarefa de reformar os Forais, Alfândega da Fé foi a única localida-
de onde o Senhor Donatário, Álvaro Pires de Távora, estava a recebê-los. 
Aqui esta família instalou a sede do seu senhorio. Aqui eles recrutaram os agentes para a adminis-
tração senhorial.
Apresento-vos 500 anos da história deste município nos diversos aspetos, políticos, sociais, eco-
nómicos e religiosos. 

Co�nanciamento:Apoio:

Paulo Sousa Costa

Paulo Sousa C
osta      A

 Torre do R
elógio e o C

astelo de A
lfândega da Fé 1258-1758

A Torre do Relógio e o
Castelo de Alfândega da Fé
1258-1758

É natural de Avintes, Vila Nova de Gaia, município 
onde mantém residência.
Licenciado em 1993 em Ciências Históricas na 
Universidade Portucalense, e especializado em 1995 
em História Medieval na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto.
Co-autor da investigação “Os espaços de vivência no 
vale inferior do rio Febros nos séculos XVII e XVIII” 
(realizada entre 1994-1996).
As investigações que desenvolveu das épocas moderna 
e medieval foram apresentadas em Congressos de 
História.
Para a Comissão das Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses Colaborou no trabalho 
de transcrição “Cartas da Índia”. 
Fundador e dirigente de várias associações.
Co-autor da monogra�a “De Abientes a Avintes – 
Notas monográ�cas”, editado pela Audientis em 2009, 
juntamente com Dr. Francisco Barbosa da Costa e Dr. 
José Vaz.
Co-autor da monogra�a “São Salvador de Vilar de 
Andorinho – Notas Monográ�cas”, editado pela Junta 
de Freguesia de Vilar de Andorinho em abril de 2013, 
juntamente com o Dr. Francisco Barbosa da Costa.
Co-autor do livro sobre heráldica autárquica de Vila 
Nova de Gaia “Os Brasões de Gaia, uma só alma” 
editado em 2013.
Diretor e fundador da revista DH Debater a História.

Sobre o castelo de Alfandega da Fé, relata o reitor da igreja de S. Pedro, Padre Francisco Ribeiro 
de Vasconcelos Coelho e Brito, em 21 de abril de 1758:
“Nesta vila houve um castelo antigo dos mouros, fechado por três portas e fortes muros de pedra de 
que se aproveitaram seus moradores; e ao presente se acha já totalmente desfeito; este se �rmava em 
cabeço no mais alto da vila para a parte do poente donde se descobre muitas léguas de várias terras da 
província e povoações já referidas”.
Mas, o edifício que ele realça é o majestoso Lagar de Azeite: hoje conhecido por Lagar d’ El Rei.
“Finalmente os engenhos materiais que há nesta terra são mais bons moinhos de azeite tangidos por 
bois cujos engenhos e lagares estão dentro desta vila que são particulares das casas de seus habitadores 
e o mais especial e grandioso he o do Excelentíssimo Marquês de Távora e senhor desta vila” (Arquivo 
Nacional Torre do Tombo, Memórias paroquiais, vol. 2, nº 50, p. 455, 457).
A obra traz a História deste município transmontano tendo como testemunho o seu desaparecido 
Castelo e a altaneira e singular Torre do Relógio.
No entanto, o castelo existiu e teve existência atribulada. 
Para promover o povoamento do território D. Dinis fundou muitas localidades em Trás-os-Mon-
tes. Limitou o poder da Nobreza, circunscrevendo-a a pequenos núcleos. Essa ação é ¬agrante no 
território onde hoje está implantado o Município de Alfândega da Fé. O rei fundou a vila e o seu 
Castelo de Alfândega da Fé de Sobre a Valariça. Acarinhou esta obra, doando à Vila de Alfândega 
a localidade de Sambade, que era senhorio da nobreza. A par de Alfândega fundou também Cas-
tro Vicente de Balsamão, reduzindo o espaço da nobreza a Chacim. No reinado de D. Fernando o 
concelho alcançou benefícios indispensáveis para a manutenção, restauro e conservação do Castelo. 
Em 1530 o castelo encontrava-se em ruinas.
A relação entre Alfândega da Fé e os Távora é inconfundível. Quando D. Manuel enviou os inqui-
ridores a Trás-os-Montes com a tarefa de reformar os Forais, Alfândega da Fé foi a única localida-
de onde o Senhor Donatário, Álvaro Pires de Távora, estava a recebê-los. 
Aqui esta família instalou a sede do seu senhorio. Aqui eles recrutaram os agentes para a adminis-
tração senhorial.
Apresento-vos 500 anos da história deste município nos diversos aspetos, políticos, sociais, eco-
nómicos e religiosos. 
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Mensagem

Alfândega teve um castelo, disso não há qualquer dúvida … mas actualmente não conhe-
cemos qualquer vestígio do mesmo.
Existia a hipótese da Torre do Relógio, agora restaurada, poder ser o último e único ves-
tígio do castelo medieval, mas as escavações arqueológicas levadas a cabo pela Universi-
dade do Minho, na torre e zona adjacente, já descartaram essa hipótese.
No entanto quando pedimos ao Dr. Paulo Costa que �zesse a história da Alfândega 
medieval, projecto inicial que se alargou até ao século XVIII, pretendíamos também 
conhecer melhor a história deste concelho que foi criado por D. Dinis, quando atribui a 
“Alfândega da Fé de Sobre a Vilariça” o foral datado de 8 de Maio de 1294.
Esta obra agora publicada é pois um documento fundamental para se conhecer melhor a 
história do concelho de Alfândega da Fé, entre o século XIII e o século XVIII (1258/1758) 
sendo também um contributo para a história de Bragança e de Trás-os-Montes.
Embora responda a muitas questões levanta outras que �cam para responder em futuras 
obras de investigação histórica.
A história como outras ciências, constrói-se passo a passo e cada investigador constrói 
sobre o trabalho de outros que o precederam. Esta obra é um marco importante na inves-
tigação da história local, juntamente com a obra “As Cartas de Foral de Alfândega da 
Fé”recentemente publicada pelo historiador alfandeguense Francisco José Lopes.

Dr.ª Berta Nunes
Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé
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Assim passo a passo reconstruímos a história do concelho e conhecendo o passado esta-
remos certamente melhor habilitados para perspectivar o futuro.

Junho de 2015
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Prefácio

A investigação sobre Alfândega da Fé é da maior relevância para um conhecimento mais 
aprofundado da região transmontana.
O estudo que agora se publica parte de uma base empírica solidamente alicerçada em 
fontes diversas, mas de qualidade indiscutível, como sejam forais, inquirições, livros de 
linhagens ou memórias paroquiais, que permitem uma análise diacrónica bastante alar-
gada.
A análise da evolução do território de Alfândega da Fé não é feita de forma fechada, isto 
é, circunscrevendo-se à expressão singular do território municipal. Muito pelo contrário, 
o estudo alarga-se ao conhecimento do que se passou no mesmo contexto nos concelhos 
vizinhos, num exemplo de boas práticas metodológicas, permitindo perceber em termos 
comparativos e articulados como aqueles territórios evoluíram no tempo.
Reconheço, por outro lado, que fazer este estudo implicou uma enorme capacidade de 
trabalho e um elevado sentido crítico. Realço, sobretudo, o trabalho de cruzamento de 
dados arquivísticos, articulado com a informação disponibilizada pela bibliogra�a da 
especialidade. Isso permitiu uma correta explanação da evolução histórica do objeto deste 
estudo. Este importante trabalho cientí�co, enriquecido com o excelente acervo docu-
mental recolhido, signi�ca um enorme enriquecimento do conhecimento da história de 
Alfândega da Fé.
A abordagem cientí�ca de todas as fontes disponíveis permitiu integrar com uma cons-

José Augusto de Sottomayor-Pizarro
Da Academia das Ciências de Lisboa e Professor Departamento de História e Estudos Políticos e Internacionais da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
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ciente crítica a “Lenda de Alfândega da Fé” que, em vez de a menosprezar, a valoriza 
como símbolo cultural identitário da comunidade local. Uma apurada re�exão crítica 
permitiu, assim, separar os factos históricos dos lendários, sempre presentes na história 
local, integrando-os num texto �uido e coerente.
Outra interessante abordagem implementada neste estudo é a inclusão de factos nacio-
nais que tiveram implicações locais. Ao longo destas páginas podemos conhecer como no 
contexto político nacional do século XIII foi fundado este concelho, e como este evoluiu 
ao longo de 500 anos nas suas diversas vertentes, política, social, económica e religiosa. 
Sublinhe-se, por �m, o constante enquadramento de factos de natureza diversa, com 
implicações profundas na nossa história comum e que foram consequentes ou determi-
nantes na história local. Esses factos, e nunca é de mais recordar, foram a guerra civil no 
reinado de D. Dinis, as guerras fernandinas e a crise de 1383-85, Alfarrobeira e as guerras 
africanas e castelhana de D. Afonso V, a reforma foraleira manuelina, a expansão marí-
tima, Alcácer Quibir, a Restauração e as guerras consequentes e, por �m, a ação gover-
nativa de Sebastião José de Carvalho e Melo. Figura sempre aureolada pela polémica em 
torno da sua atuação política, o Marquês de Pombal oferece-nos bons exemplos da sua 
dupla memória: uma fonte ímpar, como sejam as Memórias Paroquiais de 1758, as quais 
permitem que hoje possamos conhecer em pormenor como eram as terras desta região, 
como de resto praticamente todo o território nacional, e a recordação do célebre caso 
da eliminação das ilustres Casas de Aveiro e de Távora, acusadas de estarem implicadas 
num atentado contra a vida do Rei D. José, do que resultou o sequestro dos seus bens, 
com uma incidência muito particular nesta região transmontana, onde os Marqueses de 
Távora detinham inúmeros bens.
Em conclusão, um número signi�cativo de razões para que o leitor se aproxime curioso 
deste texto monográ�co, podendo-lhe assegurar que depois de o conhecer a ele voltará 
repetidas vezes, tendo em conta a sua enorme valia para o conhecimento de Alfândega da 
Fé, mas também para toda a região transmontana.

Porto, junho de 2015
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Preâmbulo

Uma nova abordagem sobre Alfândega da Fé
O interesse pelos estudos históricos, arqueológicos e patrimoniais do atual concelho de 
Alfândega da Fé já existe pelo menos desde o século XIX, mas só muito recentemente 
começaram a ganhar dimensão técnica e cientí�ca e um sentido menos “bairrista”, ou 
seja, a sua integração num contexto geográ�co mais alargado, capaz de lhe dar outra 
dimensão e maior consistência interpretativa das origens e dos percursos das comunida-
des e das suas marcas de vivência.
O livro que o Dr. Paulo Costa nos apresenta é disso um bom exemplo. Alicerçado numa 
cuidada pesquisa bibliográ�ca e documental, o autor coloca à disposição de todos um 
vasto conjunto de factos e ocorrências, organiza a sua interpretação crítica e lança pistas 
para novos desa�os de investigação.
É seguramente com este tipo de trabalho investigativo que Alfândega da Fé poderá aspi-
rar num futuro que se espera próximo, a tirar partido do seu património, quer no plano 
estritamente cultural e educativo de enriquecimento da sua comunidade de munícipes 
quer no plano económico e turístico, passando a integrar, com propriedade, por dispor de 
dados seguros de investigação, várias redes de oferta que começam agora a desenvolver-se 
neste território nordestino.
Evidentemente que quanto mais se aprofundar a investigação cientí�ca, seja no plano 
histórico, arqueológico, sociológico ou etnológico, melhor compreenderemos o território 

Francisco José Lopes
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e o seu passado, mas resulta daqui, sem preconceitos, que também se irão desfazendo 
mitos, equívocos, suposições e ideias que se foram instalando e ganhando “estatuto” de 
verdade histórica quando, na realidade, por mais bem intencionadas que fossem, não 
passaram da necessidade de dar respostas ao que se desconhecia.
O estudo desenvolvido pelo Dr. Paulo Costa contextualiza a origem do concelho de 
Alfândega da Fé e explica com fundamentação documental, pela primeira vez, a razão 
do seu território inicial e a posterior integração de Sambade, para além de outras notí-
cias sobre questões completamente desconhecidas, ou pelo menos nunca trabalhadas nas 
publicações sobre este concelho.
Evidentemente que nenhuma investigação cientí�ca fecha a porta a novos estudos sobre 
os mesmos assuntos e, eventualmente, a novas conclusões também. A ciência histórica 
está repleta de exemplos de mudanças de direção do sentido interpretativo dos factos e 
muitos assuntos estão longe de interpretações consensuais entre os investigadores. À sua 
escala o caso de Alfândega da Fé não será exceção e o autor desta obra não esconde essa 
circunstância, num sinal evidente de aturada re�exão historiográ�ca e de honestidade 
intelectual que se sublinha.
Os leitores, particularmente aqueles que constituem a comunidade deste concelho, �ca-
rão certamente surpreendidos com a indicação de que os documentos atualmente conhe-
cidos apontam para a não existência de Alfândega da Fé, como localidade, antes da carta 
de foral de D. Dinis. Não será certamente uma conclusão de�nitiva, pois existem muitos 
elementos por con�rmar, nomeadamente os arqueológicos que possam permitir uma lei-
tura diferente. Mas trata-se, neste como noutros casos, de uma re�exão crítica susten-
tada documentalmente que não deve ser interpretada como uma afronta ao imaginário 
coletivo, mas como um contributo sério para se conhecer a verdade e, não escondemos 
também, para espevitar o empenho de outros investigadores na procura de novas inter-
pretações. Note-se, por exemplo, como apesar de todas as investigações já efetuadas sub-
sistirem dúvidas sobre a origem e função inicial do edifício hoje conhecido por Torre do 
Relógio, ou mesmo sobre como seria a estrutura física do castelo.
Do importante conjunto de dados históricos sobre Alfândega da Fé contido neste estudo, 
não podemos deixar de destacar, pelo seu carater absolutamente inédito, os capítulos 
sobre a organização religiosa entre 1294-1758, e o senhorio donatário de alfândega da 
fé, com preciosas informações documentais que não deixarão de ajudar futuros investiga-
dores nos muitos trabalhos que estão por fazer sobre a época moderna e contemporânea.
Sem qualquer dúvida, consideramos que o Dr. Paulo Costa, para além de desenvolver 
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um trabalho de inegável qualidade cientí�ca, presta com ele um relevante serviço cultural 
ao concelho de Alfândega da Fé e ao próprio distrito e abre claramente novas pistas de 
investigação que até agora não tinham sido identi�cadas, razões mais do que su�cientes 
para recebermos este livro com alegria e satisfação.

junho de 2015 
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Introdução
A nossa terra é a nossa pequena pátria. Por ela nutrimos um carinho e admiração do 
tamanho do mundo. Achamos que ela é o centro do mundo. Quando partimos estamos 
sempre ansiosos por revê-la.
Eu partilho convosco este sentimento. Porque também sou natural de uma terra onde as 
suas gentes têm sentimento de pertença.
Quando a Dr.ª Berta me lançou o repto se estaria disponível para apresentar uma pro-
posta de estudo desta localidade, tendo por propósito a emblemática e singular Torre do 
Relógio e o Castelo de Alfândega, não recuei. Aceitei o desa�o.
E é o resultado desse estudo que agora vos apresentamos. Há um aforismo em Ciência 
Histórica, que o Professor Doutor Geraldo Dias repete que sem documentos não há 
História1. Hoje a Ciência Histórica não se limita a reproduzir o que as velhas Crónicas 
contavam. Essas Crónicas tinham propósitos de�nidos. O Historiador do presente deve 
utilizar todas as fontes documentais, arqueológicas, epigrá�cas e imateriais que estejam 
ao seu dispor. Inclusive, como sugeriu um grande historiador francês recentemente fale-
cido, até a paisagem pode ser objeto de estudo e auxiliar da história. 
Na medida possível usamos todos os meios que encontramos para contarmos a História 
não só do Castelo como da Vila de Alfândega da Fé, de Sobre a Valariça. E esclarecer se a 

1 Dias, Geraldo, 2002, p. 57
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Torre do Relógio de facto pertenceu ao Castelo ou se foi uma construção contemporânea, 
após o desaparecimento daquela estrutura militar. Como também propunha o professor 
José Lopes na sua obra em 2006 Alfândega da Fé. Registos de um percurso histórico2. Ou 
recentemente a equipa de arqueológos dirigida pelo Doutor Luís Fontes da Universi-
dade do Minho que também propõe que aquela construção seja do período moderno, ou 
mesmo contemporâneo.
De�nimos como tempo deste estudo um período que começa em 1258, quando se rea-
lizou um grande inquérito régio pelas terras do norte e centro de Portugal e terminámos 
quando outro grande inquérito foi realizado a todas as paróquias do país em 1758. Come-
çamos com D. Afonso III e acabamos no reinado de D. José I. No entanto estas balizas 
cronológicas não são absolutas. O tempo histórico é �uído. Recuamos até ao reinado do 
nosso primeiro rei para conhecermos como a região de Bragança integrou o reino de Por-
tugal. A partir daqui fazemos a evolução do povoamento do território até chegarmos ao 
reinado de D. Dinis e o corolário que foi o Tratado de Alcanices e a integração de�nitiva 
desta terra e da de Riba Côa no reino de Portugal. Foi no preâmbulo deste Tratado que a 
vila de Alfândega nasceu. E não só. Foi para eliminar o poder senhorial da nobreza, que 
dominou esta terra até aí, que ela nasceu. Alfândega nasceu por um ato deliberado polí-
tico do rei D. Dinis. Um rei que se criou nesta região, local de residência e património do 
seu aio, Nuno Martins de Chacim. Isso provavelmente lhe deu um vislumbre desta região 
e das fragilidades que afetavam esta terra de fronteira e que exigiu dele uma intervenção 
política �rme e de�nitiva.
Consolidado o reino e consolidado o território a evolução da vila de Alfândega acompa-
nha a evolução do Portugal senhorial depois daquele rei. Ele cria a terra e só ele tem o 
poder arbitrário de a dar a quem ele quiser. D. Dinis inaugura a era dos Senhorios Dona-
tários dando Alfândega a um �lho, de quem não duvidava da sua �delidade e aptidão para 
defender a terra de fronteira.
D. Afonso IV e D. Pedro I con�aram na capacidade dos Homens Bons de Alfândega 
para governarem e defenderem a terra e promoverem o seu povoamento e desenvol-
vimento socioeconómico. No entanto os tempos são incertos. Não só os caprichos da 
natureza como as ambições dos homens trouxeram a esta terra a destruição. As Guer-
ras Fernandinas e de independência, em consequência da crise sucessória de 1383-85, 
impuseram de�nitivamente o modelo de Senhor Donatário como governante desta terra. 

2 Lopes, Francisco, 2006
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Num período de menos de vinte anos a vila conheceu cinco senhores: Fernando Afonso 
de Zamora, Rui Pereira, Vasco Peres de Sampaio, Gil Vasques da Cunha e os irmãos Rui 
Lourenço e Pero Lourenço de Távora, o Reposteiro-mor. Por �m, vingou este último e a 
sua linhagem e durante 350 anos governará esta terra e promoverá o seu desenvolvimento 
económico-social.
O seu domínio acabará tragicamente no cadafalso em janeiro de 1759, quando o Marquês 
de Távora, mulher e �lho, acompanhados de outros familiares, foram acusados de alega-
damente participarem na tentativa de assassinato do rei D. José I.
A estrutura deste trabalho aproveita ao máximo as informações recolhidas na documen-
tação. O enquadramento geográ�co é importante e há uma fonte manuscrita original As 
Memórias Paroquiais de 17583. Esta fonte transmite-nos com detalhe essa caracterização. 
Os inquéritos respondidos por escrito pelos padres de Alfândega são a melhor caracte-
rização geográ�ca do território no momento histórico e que usaremos na introdução a 
este estudo.
Não deixaremos de fazer uma panorâmica sobre o que se escreveu acerca desta vila, as 
monogra�as e os estudos.
Terminaremos com uma análise da lenda Os Cavaleiros das Esporas Douradas enquanto 
fonte imaterial para a História desta terra. Sobretudo alguns factos que podem ter con-
corrido para a criar.
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mente me conduziu a alguns recantos do concelho.
Ao Professor Doutor Luís Fontes pelo acesso a alguma documentação e troca de impres-
sões importantíssima na nossa re�exão. Também, não quero de deixar de agradecer ao 
Dr. Pedro Fernando Vaz, caro colega, a paciência que teve em ouvir as minhas re�exões. 

3 Capela, José, 2007, pp. 221 – 587
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Um agradecimento especial ao Professor Doutor José Augusto Sottomayor Pizarro que 
voluntariamente se interessou em nos ajudar e nos avaliar, orientando-nos e esclarecendo 
as dúvidas que ao longo deste estudo fomos tendo.
Agradecemos a disponibilidade e amizade da Prof.ª Doutora Cristina Cunha, que nos 
auxiliou na leitura paleográ�ca. Ao Drº. Miguel Nogueira da O�cina do Mapa da Facul-
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obra. Também não nos esquecemos da paciência e disponibilidade da Débora Alçada.

Obras de síntese sobre Alfândega
O Concelho de Alfândega da Fé foi objeto de estudo por diversos autores e publicaram-
se alguns trabalhos. Obras e autores que não ignoramos nem recusamos os seus pontos 
de vista. Todas nos serviram para recolher elementos e informações.
Apresentemos, em breve panorâmica, as obras literárias que existem e que com as devidas 
cautelas e contextualizações devem ser lidas e interpretadas. 
A mais antiga é a mais panegírica. Foi escrita num contexto político especí�co que o autor 
não disfarça a pretensão de ver restaurado o Concelho de Alfândega da Fé. O seu autor, 
João Manuel d’ Almeida Moraes Pessanha, era cavaleiro da Ordem Militar de Aviz, pro-
fessor de Matemática e de Inglês no liceu de Bragança. Em 1897, deu à estampa a obra 
“Alfândega da Fé: Breve estudo feito acerca d’ esta villa de Portugal”4. Foi o primeiro a sugerir 
que a origem do nome Alfândega vem do étimo árabe Fandagh. Sem qualquer outra 
prova documental que o simples exercício erudito de analogia semântica. É também ele 
que sugere, sem outro argumento e de forma gratuita, que a fundação da vila aconteceu 
no tempo do califado de Córdova5. E baseado nos seus conhecimentos empíricos de his-
tória geral des�a um rol de justi�cações muito ao jeito da literatura panegírica romântica. 
Traz-nos um relato escrito da lenda de Alfândega. Onde faz uma analogia e estabelece 
um paralelismo com as crónicas cristãs que relatam idênticos acontecimentos, batalhas 
contra mouros6. Depois do introito histórico-lendário, Pessanha chega ao assunto que 
o move a intervenção política e sobretudo a crítica à decisão de extinguir o concelho de 
Alfândega da Fé, que para ele signi�cou um erro grosseiro7. Remata a obra com o elogio 
à personalidade que admira o morgado de Vilarelhos, o Dr. Francisco António Pereira de 

4 Pessanha, João, 1897
5 Idem, pp. 1-17
6 Idem, pp. 18-25
7 Idem, pp. 26-33
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Lemos, a quem chama “o maior homem do concelho d’ Alfândega” no seu tempo, um Setem-
brista8. Esta obra para o historiador moderno é já ela em si um monumento literário. Uma 
fonte de estudo do tempo e do ambiente político-cultural em que o autor João Pessanha 
viveu. As suas observações sobre o passado de Alfândega não têm sentido crítico. Mas 
não era esse o objetivo da obra. A obra tinha um objetivo político: restaurar o concelho 
de Alfândega da Fé, que fora extinto e o seu território repartido pelos concelhos vizinhos.
A obra seguinte do professor João Vilares acompanha João Pessanha quanto à origem 
do nome Alfândega sem qualquer discussão ou crítica9. No entanto, o seu propósito já é 
mais didático e acrescenta algumas leituras. Está muito in�uenciado pelo padre Francisco 
Manuel Alves, o Abade de Baçal e pelas pesquisas que vinha fazendo acerca do distrito de 
Bragança e que reuniu na monumental obra “Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito 
de Bragança”10.
É uma obra mais genérica não focada tanto no passado mas no presente. É in�uenciado 
pela sua pro�ssão de professor primário. Ele �xa um retrato do seu concelho no momento 
em que o redige. Faz a sua caracterização geográ�ca e toponímica, de modo a transmitir 
às gerações futuras alguns aspectos contemporâneos e que ele reconhece se poderem 
perder. 
Com a celebração do centenário do Foral Dionisino surgiram algumas obras que abor-
dam as origens de Alfândega da Fé ou que tratam de assuntos relacionadas com a história 
deste concelho.
A primeira por iniciativa do professor Francisco José Lopes no trabalho Arquivo Histó-
rico Municipal de Alfândega da Fé. Organização e Constituição. (Edi. C.M. Alfândega da 
Fé, 1994), trabalho meritório de recolha, organização e inventariação dos documentos 
relativos à administração municipal. O arquivo possui informação desde 1766 até 1974. 
Os documentos encontravam-se dispersos sem arrumação e foram pelo autor, de modo 
voluntário e desprendido, organizados. O autor esboça na introdução um pouco da histó-
ria e origens de Alfândega. Segue a sugestão anterior que o topónimo Alfândega remonte 
ao tempo da in�uência islâmica. Assenta a sua crença nas sugestões de Manuel Pessanha11, 
de Joaquim Neto12 e na lenda dos “Cavaleiros das Esporas Douradas”13. 

8 Idem, pp. 34-44
9 Vilares, João, 1926
10 Alves, Francisco, 2000, 12 volumes. A edição original tinha nove tomos
11 Pessanha, João, 1897, pp. 1-17
12 Neto, Joaquim, 1975 – p. 25
13 Pessanha, João, 1897 
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Sobre o Castelo, defende que ele tenha existido escudado na referência encontrada no 
Tombo dos Bens do Concelho, de 1766, aos “antigos muros”14. Esta fonte documental é impor-
tante para se perceber não só o cadastro predial da vila e do concelho, como também a 
rede viária antiga que ainda existia naquela data. Refere o caso da atual Rua dos Olmos 
ser a antiga estrada que vinha de Vila Flor para Mogadouro, via Zacarias15.
Este autor tem uma crença, mera suposição que o Castelo possa não ter sido original-
mente construído no sítio da vila. Mas não está suportado em nenhum indício documen-
tal concreto ou em fonte arqueológica exceto o seu palpite16.
Sobre uma das portas cita o tombo: “(…) casas que estão aonde era a porta da vila e pegavam 
com o muro (…) partem do norte com a rua que entra para o castelo e do sul com os campos em 
que foi a barreira velha do concelho e do nascente com o mesmo campo e praça velha que agora se 
acha em detrás da capela mor da misericórdia (…)”17.
Naquele ano publica-se um pequeno opusculo sobre O Santuário de Santo Antão de Parada, 
(Parada – Alfândega da Fé, 1994) de António dos Santos Lopes autodidata natural da 
localidade. Obra é de carater memorialista e etnográ�ca para o período contemporâneo. 
Na primeira década deste século foram publicadas diversas obras. A primeira, em coau-
toria, foi a obra de Lourdes da Graça Camelo da Cunha e Silva e Raúl Cunha e Silva 
“Gentes sem terra, Terras sem gente. Transformações na sociedade rural do concelho de Alfândega 
da Fé (1940/1970)” (Alfândega da Fé, 2003). Os autores usam para o contexto histórico 
a obra referência de João Baptista Vilares18. Introduz o seu estudo com uma lengalenga 
tipo mnemónica, em quadras que o Abade de Baçal recolheu e registou das pessoas que 
andavam de terra em terra e que aponta todas as localidades do concelho identi�cadas 
com as alcunhas que atribuíam aos seus habitantes19.

14 Lopes, José, 1994, p. 7
15 Idem, p. 42, nota 6
16 Idem, p. 7, notas 1 e 3
17 Idem, p. 43
18 Obra citada, introdução, p. 14
19 Alves, Francisco, 2000, vol. IX, pp. 246-247
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Carapuças em Agrobom,
No Castelo cagados,
Em Alfândega da Fé marmelos
E em Valverde pelados.

Laregos de Santa Justa,
Nos Cerejais malapeiros.
Percevejos na Ferradosa
E em Gebelim carvoeiros.

Calças largas na Gouveia
Barrocos em Felgueiras,
Doutores em Parada
E na Eucísia feiticeiras.

Lagartos no Pombal
Em Picões piconheiros,
Amarelos em Sendim da Ribeira
E nos Colmeais torgueiros.

Gabarristas do Sardão,
Na Saldonha batateiros,
Ceguetas em Sendim da Serra
E na Cabreira caceteiros.

Cardadores de Sambade,
Em Covelas soqueiros
Mimosinhos em Vale Pereiro
E em Vila Nova zaragateiros.

Borrachos em Vilar Chão,
Em Soeima padeiros,
Caras altas em Vilarelhos,
Nos Vilares da Vilariça ceboleiros.
Aldrabões na Legoínha
E nos Vales Soreiros.

Refere as mesmas sugestões sobre a origem etimológica de in�uência árabe de alguns 
topónimos; al-fondak ou alfunduqa para Alfândega e a latinização do nome alfandica; 
Soeima que provem de soleima e sindibad na origem do topónimo Sambade20. Esta obra 
cientí�ca é importante para o período contemporâneo e faz uma extraordinária caracte-
rização sociológica do concelho no século XX. 
Entretanto, foi publicado em 2002 a compilação dos artigos apresentados no congresso 
Construção de uma identidade: Trás-os-Montes e Alto Douro, organizado pelo Arquivo Dis-
trital de Bragança. Nesta obra foi publicado o artigo do Doutor Geraldo Coelho Dias 
“Alfândega da Fé: os Forais do concelho e sua documentação”. O artigo é uma fonte de 
pesquisa documental sobre o concelho de Alfândega da Fé e que muito nos serviu neste 
estudo21.
Três anos depois o professor Francisco José Lopes publica a obra monográ�ca Alfândega 
da Fé. Registos de um percurso histórico (Edição da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, 
2006). Tenta com as fontes disponíveis fazer algumas sínteses interpretativas. De realçar 
as dúvidas sobre alguns assuntos que o autor não encontra naquele momento explicação, 

20 Silva, Lourdes, 2003, pp. 27-28
21 Dias, Geraldo, 2002, pp. 53-59
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sugerindo pistas para investigação futura. As mais evidentes são a origem da Misericór-
dia de Alfândega e as aldeias que existiram e que desapareceram, nomeadamente três, 
citando para isso João Vilares22, Vales das Cordas, Zacarias e Ride Cabras ou Rio de 
Cabras. Acrescenta outras quatro Ridevides ou Rio de Vides, Castelinho, Santo Antão 
da Barca e Legoinha23. 
Outros estudos entretanto surgiram. O primeiro foi a monogra�a histórica de Sam-
bade da Doutora Lourdes Graça Camelo Cunha e Silva e do Professor Doutor Geraldo 
Coelho Dias, em coautoria, Santa Maria de Sambade no Decurso de Séculos, (Vila Real, 
Minerva Transmontana) em 2008. O segundo, também em coautoria de António Júlio 
Andrade e Maria Fernanda Guimarães, Marranos em Trás-Os-Montes: Judeus-Novos na 
Diáspora: O Caso De Sambade (1ª edi., Valongo, Lema d´Origem) recentemente em 2013, 
sobre alguns processos da Inquisição de 1640 de naturais, Cristãos-Novos e que se rela-
ciona com a importância da comunidade de origem judaica naquela localidade24.

Questão à volta do nome Alfândega
A questão à volta do nome Alfândega e a sua origem etimológica foi levantada pelo 
primeiro autor que se debruçou sobre esta localidade, João Pessanha. Linguisticamente 
a palavra deriva do árabe al fanduq e signi�ca estalagem. Esta palavra está na origem da 
nossa palavra alfândega, local onde se armazenam mercadorias e se cobram taxas sobre 
elas. João Pessanha discorre através da origem etimológica e pretende literalmente �xar 
nesta localidade transmontana o seu signi�cado semântico. A origem árabe do nome 
recorda uma origem antiga e estranha a uma região romanizada e latinizada. Ele acredita 
que a localidade nasceu de uma estalagem ou pousada, um sítio de paragem.
O Doutor Geraldo Dias a�rma que pelo menos três topónimos do atual concelho têm 
origem indicutivelmente árabe Alfândega, Gebelim e Soeima25.
Em história, nomeadamente na investigação das origens toponímicas de um lugar usa-se 
o aforismo popular “nem tudo o que parece, é”. 
Se só explorarmos a vertente linguística a origem do nome pode estar em outros étimos 
prováveis. Um podia ser faniqâ, étimo árabe que deu origem a fanga, medida antiga para 

22 Vilares, João, 1926, pp. 282-283
23 Lopes, Francisco, 2006, pp. 155-156
24 Registamos o lançamento da obra de Francisco José Lopes As Cartas de Foral de Alfândega da Fé 

(1294-1510), Valongo, Lema de Origem Editora Ldª., 2015
25 Dias, Geraldo, 2002, p. 55
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cereais26 ou local onde se vendiam produtos agrícolas, cereais. Relacionado com este 
nome há em Lisboa o topónimo Fangueiros e em Coimbra havia a rua da Fanga, onde 
existia um mercado relacionado com cereais. Tanto um vocábulo como outro apontam 
para um sítio cruzado por alguma via terrestre por onde transitassem pessoas e merca-
dorias. É de assinalar que na Idade Média existiam algumas vias terrestres que cruzavam 
este território. Uma cruzava o território desde Silhade na transposição do rio Sabor em 
direção a norte, a Sambade, passando por Sendim da Serra. O próprio vocábulo Sendim 
alude a esse facto, a existência de um caminho. No seu étimo estará a palavra sendero que 
signi�ca no castelhano caminho. Ou a tradição ainda presente de uma via terrestre que 
vinha da Vilariça para Mogadouro, via ponte de Zacarias para Castro Vicente, passando 
em Alfândega27, e dali para Mogadouro. Ou outra via que de Santo Antão, via Parada 
seguia para norte para Chacim. Neste via realça-se o vocábulo Parada cujo signi�cado é 
local de paragem temporária, acampamento associado a um caminho.
A existência de vias terrestres cruzando este território nos tempos medievais salienta a 
importância da nobreza possuir o domínio daquele território, onde exerciam funções 
senhoriais cobrando os direitos respetivos e a portagem sobre os passantes, os seus ani-
mais de carga e mercadorias que transportavam. 
As hipóteses baseadas na linguística não passam disso mesmo, hipóteses. Não estão anco-
radas em fundamentos documentais antigos. No entanto, elas ganham outra consistência 
com os dados circunstânciais e analiticos sobre a existência de vias terrestres que cru-
zavam aquele território. Nesta análise o signi�cado e o étimo do topónimo Alfândega 
ganha outra importância que não podemos ignorar.
Em Portugal não há só uma Alfãndega da Fé, mas sim duas. Uma, a que é objeto do nosso 
estudo �ca em Trás-os-Montes, a outra �ca no concelho de Mafra. No início da nossa 
investigação tivemos que separar as duas e identi�cá-las. A estremenha têm documen-
tação que remonta ao reinado de D. Sancho II28, e continua pelo reinado de D. Afonso 
III29 e reinado de D. Dinis30.
O facto de existirem em Portugal duas localidades com o nome Alfândega da Fé e ambas 

26 Cortesão, Armando, “Fanga”, in Serrão, Joel (Dir.), 1975, vol. II p. 529
27 Lopes, Francisco, 1994, p. 42, nota 6
28 Inquirição de D. Sancho II às propriedades que o mosteiro galego de Oya tinha naquela localidade. 
29 Ventura, Leontina, 2011, vol. II, Doc. 731, p. 310 – 1278 Março 28, Lisboa – Doação do herdamen-

to de Alfândega da Fé (C. Torres Vedras) à Infanta D. Sancha, sua �lha
30 Ian/Chancelaria de D. Dinis, Lv. 1, �s. 108 – 108v – 1284 – O rei D. Dinis afora um casal na local-

idade de Fanga da Fé termo de Mafra



Paulo Costa

26

possuírem para a Idade Média abundante documentação, resultou em alguns equívocos. 
Quando em 1994, a propósito das comemorações dos setecentos anos do foral 
dionisino, o Professor Doutor Geraldo Coelho Dias informou, numa comunicação rea-
lizada em Alfândega da Fé, que o documento mais antigo de Alfândega da Fé remonta 
ao reinado de D. Sancho II. Esse documento era uma inquirição que o rei havia feito em 
1235 no património do mosteiro de Oya em Alfândega da Fé. E fazendo fé na sua auto-
ridade académica, aquele documento foi aceite como prova documental incontestada da 
antiguidade de Alfândega transmontana31. 
O texto do documento está transcrito e publicado em As Gavetas da Torre do Tombo32. 
In�uenciado por esta indicação, o professor Francisco José Lopes aceitou o documento 
e publicou-o como prova da antiguidade da existência desta localidade trasmontana33. 
Magister dixit!
Então a qual das Alfândegas da Fé se refere o documento?
No reinado de D. Sancho II, em 1235, realizou-se uma inquirição particular aos bens que 
o mosteiro de Santa Maria de Oya, Galiza, tinha em Portugal. Esses bens localizavam-se 
na localidade de Alfândega da Fé. 
«Notum sit omnibus qui presentes litteras inspexerint quod nos Nunus Martini pretor de Tur-
ribus et Martinus Borda iudex eiusdem ville et Petrus Johanis almoxarife de mandato domini 
regis Sancii fecimus inquisicionem de hereditate tota quam monasterium Sancte Marie de Oya 
posidebat in Fandega de Fe (…)»

Tradução
Seja conhecido de todos, que as presentes cartas expeditas, que nós Nuno Martim, Pretor de 
Torres e Martinho Borda, juiz dessa vila, e Pedro Joanes almoxarife, por mandado do rei D. 
Sancho fazemos inquirição de toda a herança que o mosteiro de Santa Maria de Oia possuí em 
Fandega da Fé (…). 
Esse equívoco é desfeito na leitura crítica do texto do documento. Citam-se os seguintes 
topónimos: pretor de Turribus (Torres Vedras), Ensara (Enxara do Bispo), Trasufal (Tur-
sifal), tudo localidades estremenhas e não trasmontanas. 
Numa leitura apressada por desconhecedores da gramática latina, pode-se pensar que 
Turribus traduz-se por Torre! Turribus está no caso dativo plural, que se traduz por Torres. 
E ao contrário a localidade Turre (de Menendo Corvo) nos textos latinos está no dativo 

31 Dias, Geraldo, 2002, pp. 53-59
32 Rego, António, 1960, p. 22 – Em linha http://purl.pt/26848 - Biblioteca Nacional de Portugal 

Digital, consultado em 10/06/2015
33 Lopes, Francisco, 2006, p. 117
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singular, o que se traduz por Torre. Temos portanto de distinguir a localidade estreme-
nha da localidade trasmontana. Também se comprova por documentação posterior que 
o património fundiário do mosteiro de Oya em Portugal se localizava naquela região de 
Torres Vedras. A confusão aparece por ambas as localidades terem uma localidade vizinha 
que começa por Torre. A da Estremadura, Torre Vedras, era por aquela altura bastante 
mais desenvolvida que a de Trás-os-Montes, Torre de Moncorvo, que só cinquenta anos 
depois vai ganhar estatuto de vila e Carta de Foral, e quase 100 anos depois ganhou mais 
importância como centro do poder régio na região.
A Alfândega da Fé da Estremadura teve uma evolução distinta da sua homónima tras-
montana. 
Em 1278, o herdamento de Alfândega da Fé «(…) in termino de Turribus Veteribus (…)» 
foi doado à infanta D. Sancha, pelo seu pai, o rei D. Afonso III34. Também, D. Dinis em 
1284 faz doação a um seu vassalo de uma propriedade (o casal) de Fandega da Fé, no 
termo de Mafra 35.
A freguesia de São Domingos de Fanga da Fé foi uma localidade desmembrada da Fre-
guesia de São Tiago de Torres Vedras aquando da reforma de 1855. Hoje é um lugar da 
freguesia da Encarnação, o Casal de Fanga da Fé, no Concelho de Mafra36. 
O Doutor Geraldo Dias entusiasmado com a informação não prestou atenção aos deta-
lhes insertos no documento e isso levou-o a uma ligeira falha que é natural e perdoável 
num investigador da envergadura daquele distinto Catedrático.
Outra hipótese, que pode parecer à primeira vista um pouco fantasiosa, pela falta de 
elementos concretos e se suportar numa dedução conjectural, é relacionar Alhándega com 
Alfândega, só pela sintonia entre os dois nomes. O nosso atrevimento atenua-se se rela-
cionarmos esta hipótese com a lenda sobre uma batalha entre Mouros e Cristãos que há 
em Alfândega da Fé. Assunto que voltaremos a abordar no capítulo reservado à lenda.
Tanto a localidade trasmontana como a estremenha partilham o mesmo étimo. Também 
partilham as características geomorfológicas de ambas as regiões, terreno acidentado 
composto por barrancos e colinas37. Coincidência ou não, será atrevimento da nossa parte 
sugerir que essa Alhándega, rodeada de barrancos, fosse a Alfândega portuguesa trans-
montana, também rodeada de barrancos, próximo do Douro e de Zamora, a localidade 

34 Ventura, Leontina, 2011, vol. II, Doc. 731, p. 310
35 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 1, � 108-108
36 http://pt.wikipedia.org/wiki/Encarna%C3%A7%C3%A3o_(Mafra) e http://www.mafra.net/fre-

guesias/encarnacao.php. Consultado em 10/11/2014
37 Em Vila Franca de Xira existe o topónimo Alhandra com características geográ�cas coincidentes. 
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objetivo da expedição. Este topónimo Alhándega é só citado nas crónicas muçulmanas38. 
As crónicas cristãs omitem o nome da derradeira batalha. Fica a sugestão. Uma sugestão 
interessante que desenvolvemos quando falarmos da Lenda de Balsamão ou dos Cavaleiros 
das Esporas Douradas ou do Tributo das Donzelas.
Outro equívoco histórico relacionado com a região é atribuição do pagus de Valle Aritia 
do Parochiale suevo39, a Valariça. Avelino Jesus da Costa, na sua obra O Bispo D. Pedro e a 
organização da Arquidiocese de Braga40 indica que esta circunscrição sueva não se situaria 
em Trás-os-Montes, como alguns autores pretendem sugerir, e era um lugar situado hoje 
dentro da cidade do Porto, pelo qual passava a estrada romana para Braga. A atual cidade 
do Porto pertencia a Braga, no período de organização daquele censual, entre os anos de 
572 e 58241. 
O Doutor José Marques num artigo recente apresentou uma síntese sobre este assunto42. 
O autor esclarece que no século VI quando se fez a Divisio £eodomiri ou Parochiale 
suevicum, a diocese de Braga estava organizada em trinta paróquias, dezoito implanta-
das em núcleos populacionais mais desenvolvidos (vici), com territórios amplos, e doze 
implantadas em núcleos demográ�cos mais reduzidos e dispersos (Pagi). As paróquias 
transmontanas identi�cadas eram Panóias (Pannonias)43, Ledra (Laetera)44 e Bragança 
(Brigantia)45. Contrariando a tese do Doutor Avelino Jesus da Costa e do Professor 
Pierre David, José Marques considera que as paróquias de Aliste e de Valaritia se situavam 
nesta região leste da arquidiocese de Braga e estavam situadas em Pagi. Eram portanto 
paróquias sedeadas em núcleos populacionais de reduzida dimensão e dispersos por um 
território vasto.
Quem pretende de forma especulativa acrescentar àquelas paróquias consolidadamente 
identi�cadas na região transmontana pelos autores citados outras paróquias mencionadas 
no Parochiale Suevo e sem localização identi�cada é Joaquim Maria Neto na sua obra A 

38 Ibn Hayyân Muqtabis V, Crónica del Califa Abderrahmân III an-Nâsir entre 912 y 942, ed. e trad. de 
Mª Jesús Viguera e Federico Corriente, Anubar, Saragoça, 1981

39 David, Pierre, 1957, pp. 68-69
40 Costa, Avelino, 1997, vol. I, p. 367
41 Idem, p. 36, nota 38 e obras citadas
42 Marques, José, 2002, pp. 44-49
43 Identi�cada com atual região de Vila Real. Na baixa idade média, século XI a XIV a região ainda era 

identi�cada com este nome
44 Identi�cada com atual região de Mirandela. Na baixa idade média, século XI a XIV a região ainda 

era identi�cada com este nome
45 A região de Bragança e Lampaças na baixa idade média (século XIII) estendia-se até ao planalto 

alfandeguense



Alfândega da Fé

29

leste do território bracarense46. Este autor pretende identi�ca-las e localizá-las em Trás-os-
Montes, socorrendo-se de informações documentais ulteriores à época em que aquele 
documento foi eleborado (século VI). Apoia-se num exercício apriorístico meramente 
dedutivo e hipotético que o Doutor Avelino Jesus Costa sugere que a lista de paróquias 
estivesse ordenada geogra�camente47. Mas que abandona porque lhe faltam elementos 
de suporte. 
Os factos cientí�cos comprovados são que o território que estamos a estudar foi muito 
diferente no passado quanto ao seu povoamento e organização política. E que entre o 
período romano e o período medieval da reconquista nada, ou muito pouco, permaneceu 
igual.

46 Neto, Joaquim, 1975, pp. 30- 44
47 Idem, p. 30
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O Espaço Geográ�co 
Segundo a descrição das Memórias Paroquiais de 175848

Para de�nir como era o espaço geográ�co de Alfândega no tempo histórico utilizamos 
esta importante fonte manuscrita documental. 
Por aviso do Secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carva-
lho e Melo, em 18 de Janeiro de 1758 remetia-se, através dos principais prelados, para 
todos os párocos do reino, um folheto impresso, para responderem num prazo 40 dias, a 
um questionário sobre as paróquias e povoações pedindo as suas descrições geográ�cas, 
demográ�cas, históricas, económicas e administrativas, para além da questão sobre os 
estragos provocados pelo terramoto de 1 de Novembro de 1755. As respostas deveriam 
ser remetidas à Secretaria de Estado dos Negócios do Reino. 
As respostas manuscritas ao inquérito terão sido levadas para a Casa de Nossa Senhora 
das Necessidades, em Lisboa, da Congregação do Oratório, para serem trabalhadas pelo 
Padre Luís Cardoso (?-1769). O ex-libris existente na maioria dos volumes con�rma esta 
custódia. O índice terá sido elaborado ou concluído no ano de 1832. A fonte nunca foi 
usada no propósito para que foi criada, para completar a grande enciclopédia geográ�ca 
que o Padre Luís Cardoso já tinha iniciado mas nunca concluído. Toda esta informação 
permaneceu inédita.
Quanto a Alfândega da Fé o inquérito caracteriza-se pela diversidade de respostas às 
questões que se colocavam de carater geográ�co. Umas são mais completas e elaboradas 
outras simples e lacunares. Só dois párocos não dão qualquer resposta às questões geo-
grá�cas, o reitor de Santiago de Adeganha e o cura de Santo Apolinário (S. Bartolomeu) 
de Vale Pereiro.
As perguntas de carater geográ�co eram:
4. Se está situada em campina, vale ou monte e que povoações se descobrem daí e qual a distância?
23. Se há na terra ou perto dela alguma fonte, ou lagoua célebre e se as suas águas tem alguma 
especial qualidade?
O QUE SE PROCURA SABER DESSA SERRA É O SEGUINTE
1. Como se chama?
2. Quantas léguas tem de comprimento e de largura; onde principia e onde acaba?
3. Os nomes dos principais braços dela?
4. Que rios nascem dentro do seu sítio e algumas propriedades mais notáveis deles: as partes para 

48 Capela, José, 2007, pp. 221 – 587
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onde correm e onde fenecem?
5. Que vilas e lugares estão assim na serra, como ao longo dela?
6. Se há no seu distrito algumas fontes de propriedades raras?
7. Se há na terra minas de metais; ou canteiras de pedras ou de outros materiais de estimação?
8. De que plantas ou ervas medicinais é a serra povoada e se se cultiva em algumas partes e de que 
géneros de frutos é mais abundante?
9. Se há na serra alguns mosteiros, igrejas de romagem ou imagens milagrosas?
10. A qualidade do seu temperamento?
11. Se há nela criações de gados ou de outros animais ou caça?
12. Se tem alguma lagoua ou fojos notáveis?
13. E tudo o mais houver digno de memória?
O QUE SE PROCURA SABER DESSE RIO É O SEGUINTE
1. Como se chama assim o rio, como o sítio onde nasce?
2. Se nasce logo caudaloso e se corre todo o ano?
3. Que outros rios entram nele e em que sítio?
4. Se é navegável e de que embarcações é capaz?
5. Se é de curso arrebatado ou quieto, em toda a sua distância ou em alguma parte dela?
6. Se corre de norte a sul, se de sul a norte, se de poente a nascente, se de nascente a poente?
7. Se cria peixes e de que espécie são os que trás em maior abundancia?
8. Se há neles pescarias e em que tempo do ano?
9. Se as pescarias são livres ou de algum senhor particular, em todo o rio ou em alguma parte dele?
10. Se se cultivam as suas margens e se tem arvoredo de fruto ou silvestre?
11. Se tem alguma virtude particular as suas àguas?
12. Se conserva sempre o mesmo nome ou o começa a ter diferente em algumas partes; e como se 
chamam estas ou se há memória de que em outro tempo tivesse outro nome?
13. Se morre no mar ou em outro rio e como se chama este e o sítio em que entra nele?
14. Se tem alguma cachoeira, represa, levada ou açudes que lhe embarassem o ser navegavel?
15. Se tem pontes de cantaria ou de pau, quantas e em que sítio?
16. Se tem moínhos, lagares de azeite, pizões, noras ou outro algum engenho?
17. Se em algum tempo ou no presente, se tirou ouro das suas areias?
18. Se os povos usam livremente das suas águas para a cultura dos campos ou com alguma pensão?
19. Quantas léguas tem o rio e as povoações por onde passa, desde o seu nascimento até onde 
acaba?49

49 Idem, p. 21-22
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“Os dados do Inquérito de 1758 nunca viriam a ser utilizados para a escrita de um Dicionário 
Geográ®co ou de uma História Geográ®ca e ou Paroquial”50. Por isso são uma fonte inédita e 
de inestimável valor pelo testemunho histórico que trazem.
Os dados de Alfândega foram recolhidos entre Março e Abril e foram quase integral-
mente respondidos. 

O espaço urbano
O espaço urbano dividia-se entre as duas mais populosas localidades a vila Alfândega da 
Fé, urbana por excelência, e Sambade, um povoamento antigo com caracteristicas urbanas.
Sobre S. Pedro de Alfândega da Fé escrevia o reitor “é uma Vila que se estende de nascente 
a poente, principiando numa campina do Concelho (pública) e vai acabar num cabeço com três 
ruas direitas; de norte a sul tem uma rua principal que atravessa toda a vila”. Numa praça 
larga e espaçosa onde está um chafariz de cantaria que lança água por duas bicas, realiza-
se a feira.
Sobre Sambade diz o reitor que o povoado estava dividido em quatro bairros: da parte 
do nascente e norte são dois chamam-se Bairro da Torre e Bairrinhos; para a parte do 
ocidente e sul estão outros dois bairros juntos, o Bairro do Meio e o Bairro Grande. Esta 
descrição coincide com o que hoje se pode observar.
Outros dois centros urbanos eram Castro Vicente e Chacim. Esta última também tem um 
urbanismo semelhante ao de Sambade, dividido em Bairros. “A vila compõe-se de quatro 
bairros, um maior onde habitam a maior parte dos moradores, o bairro da Ribeira, o Bairrinho, 
que se chamou de Bairro do Eirol e o Bairro do Coucieiro”51. A vila de Castro Vicente o reitor 
diz só que “está situada em campina (…) é aberta e sem muro ou forti®cação alguma”52.
As restantes localidades eram pequenas aldeias, algumas somente propriedades agrícolas, 
as quintas. 

50 Idem, p. 19 – “com excepção em parte do Portugal Sacro e Profano de Paulo Dias de Nisa [197] (pseudó-
nimo de Luís Cardoso) sob uma forma muito abreviada. Os seus informes foram sendo utilizados sectorial-
mente de modo indirecto para a recolha de dados sobre a população e rendimentos ao tempo dos párocos pelo 
Pinho Leal no Portugal Antigo e Moderno (1873-1890) [149]; para a localização dos sítios arqueológicos 
pela Revista o Arqueologo Português [31], para a ®xação da carta dos territórios de riscos sísmicos [35]”

51 Capela, José, Braga, 2007, p.401
52 Idem, pp. 538, 540
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O espaço natural
O reitor de Alfândega diz que o espaço natural é caracterizado por um coberto vegetal 
que produz “muitas lenhas silvestres que abastecem as lareiras dos moradores”. A �ora predo-
minante é de “muitas µores silvestres, rosmaninho e alecrim”. A fauna selvagem é composta 
por coelhos, lebres, perdizes, galinholas, aves de rapina, raposas, lobos, javalis e porco-
montês, que são caçados pelos seus moradores. Os animais domésticos que caracterizam 
a economia local é a criação de ovelhas e cabras que fazem bons rebanhos.
O cura da Ferradosa não diz nada sobre a caracterização do coberto vegetal. Salienta a 
fauna doméstica, “cria-se na serra cabras e ovelhas”, e selvagem que servem para caça “per-
dizes, coelhos e lebres”.
Os curas de Sendim da Ribeira e de S. Lourenço de Sendim da Serra diziam que o 
coberto vegetal silvestre era caracterizado por mato, alecrim, arruda e peónias, onde se 
criam perdizes para a caça.
Em Valverde a cobertura vegetal silvestre é marcada por arbustos, estevas e carrascos. A 
fauna silvestre característica é comum a Alfândega coelhos, lebres, porcos monteses, lobos 
e raposas.
Em Eucísia o coberto vegetal silvestre é composto por estevas, urzes e carquejas “que 
servem para apascentar ovelhas e cabras”, e criar espécies cinegéticas “perdizes coelhos e lebres”.
O cura de Nossa Senhora da Assunção de Vilar Chão salienta a fauna selvagem de coelho, 
lebre, javalis, lobos, raposas e animais de rapina, “Caça que se cria nas lenhas silvestres”.
Em Sambade, o reitor informa que o coberto vegetal que caracteriza a serra são carvalhos 
e castanheiros. Em Burga há piornos53 e em Vilares da Vilariça há um pinhal na quinta 
de Colmeais. A fauna da serra é composta por perdizes, lebres, javalis, lobos, raposas e 
coelhos. 
O de Soeima, sobre a �ora e a fauna, diz que na serra “só há castanheiros, urzedos, carvalhos 
e giestas; tem abundância de caça, coelho, lebres; os gados de lãs e cabras pastam no monte”.
O de Vales diz que a vegetação silvestre que povoa a serra é o Balsam54 e tem muita caça 
miúda, e lá apascentam gados miúdos.
Na Cardenha o coberto vegetal silvestre caracteriza-se por zimbros de onde se extrai 
madeira e óleo, e, também, piornos “mato que chama Piorneiras”.

53 Planta arbustiva, da família das leguminosas, semelhante à giesta
54 Espécie de �or silvestre aromática
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Rios, ribeiros e fontes
Duas ribeiras passam junto da vila de Alfândega. Uma que se chama Alvás55, que corre de 
norte para poente e desagua na ribeira da Vilariça, onde estão poucos moinhos de moer 
pão. Outro ribeiro, o Corno do Corvo é pequeno, corre de norte a sul e desagua no rio Sabor 
entre Picões e Cerejais. É caudaloso no inverno e seco no verão. 
Há mais duas ribeiras, uma chamada da Pala e outra de Zacarias que é a maior de todas. 
A ribeira de Zacarias nasce em Sambade no limite com Soeima, corre de norte a sul e 
desagua no rio Sabor junto da Quinta de S. Gonçalo56. Tem muita água de inverno e 
pouca ou quase seca de verão; tem moinhos para moer pão; cria peixes miúdos, bogas, 
escalos e barbos, que se pescam livremente. 
Tem outro ribeiro, a�uente daquele, que nasce em Sambade e Covelas onde está a Ponte 
do Arquinho. Ambas ribeiras correm a nascente da vila.
O cura de São Paulo dos Cerejais (Sersizaes) diz que a ribeira de Zacarias é identi�cada 
por outro nome Rio das Cabras e desagua no rio Sabor, na Quinta de S. Gonçalo. Pela 
localidade de Cerejais passam duas ribeiras. Do lado nascente a ribeira de Zacarias, que 
corre de norte a sul e nasce na serra de Montemél. Do lado poente a ribeira da Queijada, 
que nasce no limite da vila de Alfândega e desagua no rio Sabor. Esta ribeira da Queijada 
é apelidada pelo abade de Alfândega de ribeiro do Corno do Corvo. 
Na localidade de Sambade nascem três linhas de água. 
Uma, a ribeira que se chama da Pedenira57 nasce junto à ermida de Nossa Senhora das 
Neves na Quinta de Covelas e desagua no ribeiro de Zacarias. 
Outra linha de água que nasce também na mesma serra, junto ao lugar de Soeima e de 
Gebelim, é o ribeiro de Zacarias que corre de norte para sul, “tem muitos moinhos e pontes 
de madeira”. Este ribeiro tem vários nomes. No princípio chama-se ribeira de Soeima58. 
Depois de passar em Agrobom toma o nome de Zacarias59. Esta linha de água divide as 
localidades de Soeima, Agrobom, Valpereiro, Sendim da Ribeira, “Xardom” (Sardão) e 

55 Vilares, João, 1926, p. 47 – Chama-lhe Ribeira de Alvazinhos ou Alvar
56 IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, Mç. 133, Doc. 37 (cota provisória/ 

/Documentação não tratada arquivisticamente) “Rellação dos bens que pessuião os Marquezes que 
forão de Tavora na Provincia de Tras os Montes”, �. 12 - « São Gonçalo do morgado - Tem os tapados 
junto do rio Sabor que constão de terras e olivaes o azeite se colhia para a caza e pelas terras dão de renda 
quarenta alqueires de trigo e senteio»

57 Vilares, João, 1926, p. 47 – Dá-lhe o nome de Ribeira da Vila
58 Idem, pp. 45-46 – Está de acordo com a descrição que João Vilares faz
59 Idem, pp. 46-47 - Diz este autor: “Reunida com a ribeira de Vale Pereiro (…) forma a de Zacarias que é 

a maior corrente do interior do concelho (…) cerca de 23 quilómetros”



Paulo Costa

36

Parada, que se situam do lado norte e nascente desta ribeira, e as localidades do Castelo, 
Alfandega da Fé e Cerejais, que se situam do lado sul e poente da ribeira. Desagua no rio 
Sabor junto da quinta de S. Gonçalo. Em Zacarias tem um pontão de pedra. 
O abade de S. Miguel de  Agrobom menciona a serra, que se chama de Montemél, onde 
nascem as ribeiras que passam nesta localidade. Essas ribeiras con�uem numa só que 
toma o nome de Cacharias (Zacarias), onde está uma ponte de três olhais (3 arcos),  e 
desagua no Sabor junto da Quinta de S. Gonçalo do Marquês de Távora.
Também o abade de Castro Vicente fala da Ribeira de Zacarias. Diz que �ca neste con-
celho e chama-se ribeira da Comba, que nasce na Serra de Montemél por cima da Quinta 
da Comba, e passa pela Quinta de Zacarias onde está uma ponte de cantaria de 2 arcos; 
“também chamam de ribeira de Langual”60; desagua no rio Sabor na Quinta de S. Gonçalo 
que é do Marquês de Távora.
A ribeira de Zacarias tinha dois a�uentes, um chamado de Valpereiro61 e outro a ribeira 
do Mogo, ambos com “curso arrebatados”. Passavam ambos por Agrobom e nasciam no 
Montemél, correndo de norte para sul62.
A característica geográ�ca salientada pelo cura de Santa Marinha de Pombal são os dois 
ribeiros sem nome que se unem junto do centro do povoado que tem um signi�cado 
supersticioso e curativo, “onde dizem que se desengraçam as crianças que nascem travadas no 
sítio onde as águas se unem”.
O cura da localidade do Espírito Santo de Sendim da Ribeira salienta as três fontes de 
água, que “são águas indigestas e mal gostosas”. Só uma dessas fontes tem água permanente e 
não seca no verão. A localidade é banhada por um ribeiro, “muito tormentoso no inverno que 
não há margem que não estrague, nem árvore que não decepe, e é seco no verão”.
Em Valverde a água de que se servem os moradores para as suas lides domésticas e para 
a irrigação provem de quatro fontes: a Fonte Fria, a Fonte Velha, a Fonte Santa e a Fonte 
Nova. A Fonte Fria e a Fonte Velha secam de verão. A Fonte Nova, nunca seca e dá todo 
o ano. A Fonte Santa, seca de inverno e dá de verão “pelos dias dos apóstolos”, isto é, durante 
o mês de junho.
O cura de S. Lourenço de Sendim da Serra diz que a povoação tem três fontes de água 
para seu abastecimento, a Fonte da Lamela, a Fonte de Bouças e a Fonte da Ougariça.
O cura de Santa Cruz dos Vales refere, com particularidade que as fontes da povoação 
“lançam água de fraca qualidade”.

60 Idem, p. 46 – Chama a esta linha de água Ribeira de Sambade ou do Cuncal
61 Idem, p. 46 – o Autor chama de Ribeira de Agrobom
62 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 41 Memória 42 – Agro-

bom
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O abade Castro Vicente diz que a linha de água mais importante que passa por esta 
povoação é o Rio Sabor. Ele nasce em Mouzinho (Montesinho) termo da cidade de Bra-
gança, na serra da Gamboeda (Gamoneda), que divide o reino de Portugal do reino de 
Castela, “numa ®gura aberta ao pico numa fraga de cantaria, que serve de marco divisório do 
reino”. “Por baixo uma grande lagoa onde a água nasce aos borbotões; a água é tão fria que mata 
qualquer sevandija que caia ou pouse nela”. 
Desagua no rio Douro no sítio da Foz do Sabor. Tem 17 léguas (102 km – real 120 Km) 
de curso. Este rio Sabor divide o concelho de Bragança do concelho do Outeiro, passa 
junto ao Castelo de Algoso, onde recebe água do rio Maçãs.
Próximo de Castro Vicente o Sabor recebe as águas do rio Azibo que nasce na Serra 
de Santa Combinha de vários riachos que se juntam. Este rio Azibo tem um a�uente 
que nasce na serra de Montemél, segundo o reitor de Sambade, e corre para nascente por 
Soeima, Gebelim e Chacim.
O pároco de Chacim diz que na serra nascem quatro ribeiros que desaguam no rio Azibo 
em Balsamão.
O rio Sabor banha pelo nascente a povoação de Vilar Chão. É um rio caudaloso que aqui 
tem uma ponte. Este rio banha também a localidade da Cardenha, onde os seus morado-
res pescam bogas e lampreias.
O cura de Santiago de Parada diz que a localidade está junto ao rio Sabor, que tem “curso 
arrebatado e corre todo o ano”. As suas águas são importantes e valorizadas no verão. A 
pesca no rio é livre, mas, fraca todo o ano, sobretudo na primavera e verão. Pescam-se, 
sobretudo, barbos e bogas. Em todo o seu percurso é identi�cado pelo nome de Sabor. 
Desagua no rio Douro depois de Torre de Moncorvo, 5 léguas (30 km) desta localidade.
O cura de S. Tomé de Vilarelhos limita-se a mencionar que pela localidade “corre uma 
ribeira que se chama da Vilariça que nasce em Burga e desagua no Sabor”.
O de Vilares diz que na Burga nasce um ribeiro, que corre pela Vilariça e desagua no Sabor. 
Por cima desta localidade em Sambade nasce outra ribeira que desagua na ribeira da Vila-
riça e este povoado �ca entre as duas ribeiras. A ribeira da Burga passa por uma quinta, 
Quinta da Madureira, que é do Marquês de Távora. Na ribeira da Vilariça pescam-se bogas.
O cura de Santa Justa informa que pela localidade passa um ribeiro pelo meio do povoado 
e vai desaguar na Vilariça. Tem orientação de nascente poente.
O cura de S. Filipe e Santiago da Junqueira diz que é banhada por uma ribeira que se 
chama Vilariça e nasce em Burga. No seu percurso “faz andar moinhos e as suas pescas, 
bogas, são livres”; tem 4 léguas (24 km), corre de norte a sul. Passa pelas localidades de 
Vilares, Valbom, Santa Comba, Vilarelhos, Lodões, Sampaio, Junqueira, Horta e Torre de 
Moncorvo onde desagua no rio Sabor.
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Montes e serras
O cura de Santo Amaro da Ferradosa informa-nos que a característica geográ�ca mar-
cante da sua localidade é a Serra. Diz que tem uma serra “que principia no Castelo de 
Silhade e termina em Eucízia com largura de um quarto de légua (1,5 km) e de comprido légua 
e meia (9 km); estão nas suas faldas os lugares seguintes de nascente para poente, seguindo pelo 
norte, Picões, onde principia, Ferradosa, Sendim da Serra e Eucízia, onde termina a poente, pelo 
sul, Gouveia e Cabreira, que é anexa de Gouveia”. 
S. Lourenço de Sendim da Serra, diz o cura, está situada numa serra que chamam de 
Sendim e Gouveia que tem uma légua (6 km) de comprido e principia em Eucízia e 
termina na Quinta de Picões. Para o lado nascente desta serra �cam as localidades de 
Sendim e Ferradosa e para o lado poente a Quinta da Cabreira e Gouveia. 
O cura de São Pelágio de Oucisia (Eucísia) diz que a localidade está situada numa serra 
que toma o nome das localidades vizinhas. Essa elevação tem légua e meia de comprido 
(9 km), e meia légua de largura (3 Km). Os “braços principais desta serra principiam a 
nascente na Quinta de Picões e terminam a poente neste lugar de Eucísia”. A norte �cam os 
lugares de Cabreira e Gouveia e a sul Ferradosa e Senhora (Sendim) da Serra.
O cura de Nossa Senhora da Oliveira da Cardenha diz que a localidade está localizada 
num alto, em terra montanhosa e cheia de fraguedos “terra pedregosa de ladeiras”. 
O cura de S. Bartolomeu de Gouveia diz que a localidade está situada por baixo de uma 
serra. A serra tem de comprido uma légua grande (mais de 6 km) e de largura meio 
quarto de légua (750 m); principia por cima do lugar de Eucísia, no lado poente e ter-
mina no nascente no Castelo de Silhade, termo do Felgar. A serra chama-se em Gouveia 
de Serra de Gouveia, em Eucízia, Serra de Eucízia, por cima de Sendim, chama-se Serra 
de Sendim da Serra, e junto da Cabreira e dos Picões, Serra da Cabreira.
Nossa Senhora da Encarnação de Valverde está situada no planalto junto a Alfândega, é 
caracterizada por “um pasto grande que é do concelho que chamam Valongo”. É terra de uso 
livre pelos moradores. Esse pasto, que dá o nome à localidade, é “bom de verão e no inverno 
está sempre cheio de água”. 
O abade de Nossa Senhora da Assunção de Sambade diz que a localidade está situada na 
Serra de Montemél. Para valorizar a sua imponência e altitude, diz que de lá se avista “a 
Serra da Estrela, parte do bispado de Viseu, do bispado da Guarda e do bispado de Miranda; do 
reino de Castela avista-se a Serra da Gata e do reino de Portugal a Serra de Penha de França”63.
A serra situa-se a norte e poente da povoação. Chama-se Serra de Montemél, e mede no 

63 Vilares, João, 1926, p. 37 – As virtudes da vista panorâmica que se alcança do alto da serra são des- 
tacadas e testemunhadas por este autor
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comprimento “2 léguas e meia até 3” (12 Km a 18 km) e na largura “1 légua” (6 km). Princi-
pia de sul e poente em Vilares da Vilariça e acaba a norte e nascente no lugar dos Olmos, 
bispado de Miranda. Toda ela é designada pelo mesmo nome e “não tem braços que tenham 
nomes distintos”. As povoações que partilham esta serra são “principiando de poente ao nas-
cente”, Vilares da Vilariça e anexa Quinta de Colmeais, Vales, Sambade e as suas quintas 
anexas de Covelas e Vila Nova, Soeima, Gebelim, “Vila de” Chacim, S. Cristóvão “que é da 
Ordem de Malta”, Olmos, Castelões, Vilar do Monte, Grijó, Valbenfeito, Bornes, Burga. 
O cura de S. Pelágio de Soeima informa que a localidade “está junto a uma serra que uns 
chamam de Serra de Bornes e outros de Serra de Montemél”. A serra tem uma légua (6 km) 
de comprido. Começa no lugar de Burga e acaba em Vilar de Monte. Ela rami�ca-se 
nas seguintes partes que se chamam Miradouro, Picaranha e Ladairo. Nessa serra nascem 
ribeiros que vão desaguar ao rio Sabor. Circundam esta serra as localidades de Olmos, 
S. Cristovão, Chacim, Gebelim, Soeima, Sambade, Burga, Bornes, Vale Benfeito, Grijó, 
Vilar do Monte e Castelãos. 
O cura de Santa Cruz dos Vales refere que a povoação está situada na beira de uma serra 
cercada de montes baixos. A serra a que se refere é a serra de Montemél que tem de 
comprimento 3 léguas (18 Km), principia em Val da Porca e termina na Burga. Bordejam 
a serra pelo lado sul as localidades de Olmos, S. Cristóvão, Vila de Chacim, Gebelim, 
Soeima, Vila Nova, Covelas, Sambade, Vales; e pelo lado norte, Castelões, Vilares do 
Monte, Grijó, Vale Benfeito, Bornes e Burga.
O cura de S. Catarina de Vilares da Vilariça informa que a povoação “está situada no meio 
de um penhasco de fragas”, no cimo da Vilariça, no fundo da serra do Miradouro. Confron-
tam com esta povoação Valbom e Santa Comba do concelho de Vila Flor, Vilarelhos, 
Vales, Lousa que são da vila de Alfândega da Fé. “A serra que ®ca por cima desta povoação 
chama-se Fragão desde a Senhora do Socorro e vai até ao sítio das Bouças onde há um grande 
vinhago que é desta povoação e dos de Sambade, Covelas, Vila Nova e dos Colmeais. Esta serra 
é de cantaria de que se utilizam as populações vizinhas. Semeia-se centeio por entre as fragas 
e cava-se a terra com enxadões porque não se pode lavrar com bois”. Esta serra junta-se em 
Burga com a Serra que chamam Miradouro ou Serra de Montemél, “de onde se descobre todo 
o vale da Vilariça”; Tem de comprido 3 a 4 léguas (18 a 24 km) e largura 1 légua (6 km), 
principia junto deste povoado de Vilares da Vilariça e termina junto dos Olmos ao pé 
de Chacim. Na sua vizinhança, do lado nascente �cam as localidades de Sambade, com 
as suas quintas, Vila Nova, Covelas, Soeima, Gebelim, Vila de Chacim, e do poente, 
Castelões, na direitura de Chacim, Vilar de Monte e Grijó, na direitura de Soeima, Vale 
Benfeito e Bornes na direitura de Sambade, e no fundo da serra o lugar de Burga. Da 
serra vê-se a Serra do Marão, a poente, e Serra de Xiabra (Sanábria) a norte, para a parte 
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de Castela vê-se a Serra da Gata, Zamora e Toro.
O abade de S. Vicente (Mártir) de Castro Vicente informa-nos que no seu limite existe 
uma Serra, que chamam de Montemél, que começa no sítio de S. Cristóvão, junto a 
Chacim e termina em Vilares da Vilariça. Depois de Chacim, “a serra entra neste conce-
lho de Castro Vicente na Quinta da Comba, que é particular e só tem um morador, segue por 
Gebelim, que é deste concelho, continua por Soeima, depois Sambade”. “Colhe-se na serra muita 
castanha e pouco azeite e seda”.
O cura de S. Martinho de Saldonha informa que “a localidade está situada num vale”. 
O mesmo diz sobre a localização das suas localidades o abade de Agrobom e o cura de 
Valpereiro.

Pontes e vias de comunicação
O testemunho do padre de Alfândega salienta a ponte de cantaria com três arcos, a ponte 
de Zacarias, junto à igreja de S. Pedro Ad vincula de Zacarias. Conta o padre que esta 
ponte arruinou-se e foi derrubada pelas inundações e enchentes violentas da ribeira no 
inverno de 1758. Também o cura de São Paulo dos Cerejais con�rma a informação que a 
ponte de cantaria havia-se arruinado “no presente ano de 1758”. Esta informação é coadju-
vada pelo cura de S. Pedro ad vincula do Castelo ao referir-se à obra de vulto que existe na 
localidade a ponte de cantaria que “se arruinou em janeiro de 1758”64. 
No a�uente da Ribeira de Zacarias, que nasce entre Sambade e Covelas, está uma ponte 
de cantaria de um só arco65 na estrada da vila para Zacarias. O reitor de Sambade diz 
que esta ribeira chama-se de Pedenira e tem dois pontões de madeira junto a esta locali-
dade, um na estrada que vai para aldeia dos Vales e outro na estrada que vai para vila de 
Alfândega.
A reconstrução das pontes de Zacarias e do Arquinho, pontões da Vilariça (na mesma 
via de comunicação) e de Valpereiro (acesso às localidades no norte do concelho), foram 
preocupação do executivo municipal em 1856 e 186266 e a arrematação da obra em 
186467. Sobre a construção da ponte o professor José Lopes segue a opinião de João Vila-
res que diz que ela foi mandada construir pela família Távora “pouco antes do suplício”68. 
Reconhece o autor que Vilares não se suporta em fontes nem as cita para se justi�car. O 

64 Esta ponte foi alvo de restauro no século XIX, segundo informação recolhida na obra citada na nota 
seguinte

65 Sobre a Ponte do Arquinho, Lopes, Francisco, 1994, p. 54, notas 11 e 12
66 Lopes, Francisco, 1994, p. 54, notas 11 e 12
67 Idem, p. 54
68 Idem, p. 72 cita vilares sem indicar página. Vilares, João, 1926
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autor escuda-se no relatório do �scal camarário oitocentista que serviu de preâmbulo à 
obra de reconstrução da ponte, mas nem esta apresenta justi�cações69. O autor levanta 
a questão de tão importante obra ter sido construída ali? O plano de obra oitocentista 
alterou a �sionomia da ponte que de três arcos �cou reduzida a dois, por estar em mau 
estado70. A ponte foi construída recorrendo a mão-de-obra local dos moradores do con-
celho71. Segundo o testemunho do �scal oitocentista responsável da obra de reforma, 
a estrada era de continuado trânsito entre as povoações dos concelhos de Miranda do 
Douro, Mogadouro, Alfândega e Vila Flor. Esta via era herdeira do Carreiro Mourisco. 
Depois de passar a ponte de Zacarias a estrada ia a Castro Vicente e daí descia ao Sabor 
para cruzar o rio na Ponte de Remondes, construída segundo lápide epigrá�ca no local 
em 1678, talvez pelos mesmos promotores da ponte de Zacarias72.
O pároco de Vilares da Vilariça fala da estrada que vai para Bragança onde se situava a 
Quinta da Madureira, que era do Marquês de Távora.
No rio Sabor, que banha pelo nascente a povoação de Vilar Chão, havia uma ponte “no 
sítio chamado Pontão que se passa por uma escada e no verão passa-se a vau”.
Em Santiago da Junqueira havia uma ponte no limite desta localidade que estava caída 
havia muitos anos sobre a Ribeira da Vilariça.
O abade de Castro Vicente informa que as pontes que existem no rio Sabor estavam no 
lugar de França, e era um pontão de pau, na Fervença, junto a Bragança, estava a segunda 
ponte. Este rio tinha três pontes de cantaria. Uma em Izeda e Santulhão de quatro arcos, 
que “está sem guardas pela enchente do rio em 1757”. A segunda ponte está em Remondes, e 
tinha cinco arcos e baluartes de cantaria; também estava “sem guardas por causa da mesma 
enchente”; a terceira ponte está entre a vila de Moncorvo e a estalagem da Portela; tinha 
arcos de cantaria e, também, �cou “sem guardas por causa da enchente”, e que em 1758 se 
estavam “de novo erguendo”. 
O rio Azibo em Val da Porca passa por uma ponte de alvenaria com dois “arcos de pedra e 
cal com seus corta-mares”. O pároco de Chacim diz que este rio tem três pontes de cantaria, 
uma em Val da Porca, outra em Paradinha de Besteiros e outra por baixo do Santuário 
de Balsamão.
Quanto às Barcas de travessia do rio Sabor, as Memórias Paroquiais não nos trazem notí-
cia pormenorizada sobre elas. Talvez porque não tinham relevância. No entanto, não dei-
xaremos de mencionar duas a Barca de Silhade e a Barca de Santo Antão. Como seriam 

69 Idem, pp. 72-73
70 Idem, p. 75
71 Idem, p. 76, nota 35
72 Mourinho Júnior, António, 1985, vol. V, pp. 662-663
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essas embarcações, qual o seu aspecto, que dimensões e como se manobrava? António 
dos Santos Lopes num opúsculo editado em 1994 sobre O Santuário de Santo Antão de 
Parada conta-nos como era a última barca. A barca que fazia o trânsito do rio Sabor era 
de madeira, com fundo chato ligeiramente encurvado para facilitar atracagem e diminuir 
o contacto com a superfície revolta das águas e o esforço do barqueiro despendido na des-
locação. A barca transportava de uma margem à outra pessoas, animais e cargas. Media 
7 m de comprido, 3,7 de largo na entrada e 4,8 m na parte traseira. A última barca desa-
pareceu em 1953. Estava aparelhada de remos usados quando o rio estava calmo, ou em 
caso de emergência. Habitualmente a barca estava presa a uma corda ou arame estendido 
de margem a margem que ajudava a deslocar a barca de um lado ao outro73. A barca de 
Silhade devia ser idêntica. E sobre as travessias Castro Vicente tinha o privilégio delas 
inscrito no seu foral.
A toponímia e as capelas também nos ajudam a identi�car alguns trajetos e vias terres-
tres que cruzavam o território. O topónimo Sendim é um dos mais evidentes. Tanto o 
Sendim da Serra como o Sendim da Ribeira são topónimos que supomos estarem rela-
cionados com caminho. Achamos que a origem da palavra Sendim encontra-se no étimo 
latino semitariu (que anda por atalhos). A proximidade leonesa a esta região pode ter 
in�uenciado. Ainda hoje o castelhano tem a palavra sendero, e nós sendeiro, que ambas 
signi�cam caminho, e a nossa palavra particulariza, caminho estreito, vereda. É nestes 
étimos que temos de procurar a origem de Sendim. De facto elas localizam-se sobre duas 
vias terrestres. Uma que de Silhade seguia para norte para Sambade e passa precisamente 
em Sendim da Serra (o caminho da Serra), onde se encontra um local de culto a ermida 
de Nossa Senhora de Jerusalém. A outra Sendim, a da Ribeira, no caminho para Santo 
Antão da Barca, onde se situava outro santuário e outra travessia do Sabor.
Este assunto da identi�cação dos caminhos antigos necessita de melhor aprofundamento 
para um outro estudo que congregue mais dados.
Por estas descrições coevas podemos distinguir seis zonas geográ�cas. 
Duas regiões montanhosas. Uma a norte dominada pela Serra de Montemél, hoje desig-
nada Serra de Bornes. Abrangendo as localidades de Vilares da Vilariça, Vales, Sambade, 
Soeima, Vila Nova e Gebelim. É uma região de montanha de alta altitude e húmida. A 
segunda região montanhosa situa-se a sul entre o Sabor e a Vilariça. Esta elevação, a serra 
de Gouveia, não é tão alta como a de Montemél e é mais agreste e seca. Esta serra abrange 
as localidades de Picões, Ferradosa, Cerejais, Sendim da Serra, Gouveia e Eucísia. 

73 Lopes, António, 1994, pp. 14-15
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Outras duas regiões são as regiões periféricas do Vale da Vilariça e do Vale de Azibo e 
do Sabor. Uma a poente, a do vale da Vilariça onde se localizam as povoações de Vilares, 
Vilarelhos, Santa Justa e Eucízia. Embora, estas últimas já estejam nos contrafortes da 
Serra de Gouveia e a primeira no princípio da Serra de Montemél, na cabeceira deste vale. 
Só Vilarelhos está em pleno vale. 
Outra região situa-se a nascente marginando o rio Sabor e o a�uente Azibo. 
As duas últimas regiões são os planaltos alfandeguense/Sambade e Vilarchão/Parada/
Castro Vicente, e a separá-los os vales que compõem a bacia hidrográ�ca da ribeira de 
Zacarias. O planalto alfandeguense/Sambade situa-se entre a serra de Gouveia a Sul, a 
ribeira de Zacarias a leste, a Serra de Montemél a norte e a Vilariça a poente. O outro pla-
nalto situa-se entre a Ribeira de Zacarias a ocidente, o Sabor a oriente e a sul e ao norte 
o Azibo e a serra de Montemél.
A cobertura vegetal silvestre que caracteriza este território são os matos arbustivos de 
urze, alecrim, rosmaninho, esteva, carrascal, piornos, e plantas aromáticas, o “balsam”. 
De porte arbóreo os zimbros no sul e no norte o carvalho e o castanheiro. Há registo 
de silvicultura de Pinheiro Manso. O que predomina são as culturas arvenses de cereais 
pani�cáveis, hortaliças e pomares de oliveiras, maioritária, algumas cerejeiras e amoreiras 
e de outros frutos, sobretudo na Vilariça.
A pastorícia de carneiros merinos e cabras, gado miúdo é predominante. Também as 
espécies cinegéticas de coelhos, lebres, perdizes, e os seus predadores, raposas, lobos e 
aves de rapina reproduzem-se com abundância. A pesca já escasseia, imperando as bogas, 
escalos e barbos, muito condicionados pelas linhas de água que percorrem o território, de 
correntes pouco regulares. Os seus cursos são muito violentos e abundantes no inverno e 
escassos ou secos no verão. O único onde se mantêm algum caudal no estio é o rio Sabor. 
Uma linha de água importante era a Ribeira de Zacarias. Este rio de curso violento no 
inverno e fraco no verão divide o território. Nasce no Montemél, junto a Soeime e desa-
gua no Sabor no sítio que chamavam de Rio de Cabras. Esta designação Rio de Cabras é 
a que se reconhece na Idade Média e Moderna nas descrições dos limites de Chacim e 
depois entre os concelhos de Alfãndega da Fé e de Castro Vicente. A irregularidade e 
violência do caudal não deixou de ser aproveitada para se tirar partido da energia hidráu-
lica para a moagem cerealífera, pisões de Burel ou lagares de azeite, que se construíram 
ao longo do seu curso. Em todas as linhas de água assinalam-se a existência de unidades 
transformadoras, os moinhos. No entanto a inconstância e violência dos seus caudais 
condicionavam bastante o uso daquelas instalações. 
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De�nição do espaço e tempo deste Estudo
O Espaço geográ�co a estudar ultrapassa a superfície do atual concelho. Porque hoje 
integram o concelho localidades que no passado pertenceram ao extinto concelho de 
Castro Vicente. Também falaremos de outras que pertenceram aos dois citados concelhos 
e hoje estão nos concelhos de Mogadouro (Castro Vicente) e Moncorvo (Adeganha, 
Cardenha e as aldeias de Nozelos e Junqueira). Só omitiremos as localidades de Peredo 
e do Lombo que hoje estão no concelho de Macedo de Cavaleiros mas pertenceram ao 
de Castro Vicente.
Em termos de superfície o concelho inicial de Alfândega da Fé compunha-se de duas 
localidades principais Alfândega da Fé e Sambade, e integrava todas as seguintes  
localidades hodiernas de Vales, Pombal, Valverde, Cerejais, Sendim da Ribeira, Sendim 
da Serra, Vilar Chão e Ferradosa, numa área correspondente a um terço (107,32 km2) da 
área atual (321,95 km2).
Em 1381 o concelho de Castro Vicente e as suas localidades foram incorporados no de 
Alfândega, incluindo as localidades retiradas ao termo de Vila Flor, Gouveia, Nozelos, 
Eucísia, Santa Justa, Rio de Vide, Cabreira, Vilarelhos, Valcarvalhoso, Valpaio, Vilar do 
Monte e Madureira. O concelho atingiu naquele momento o seu máximo de superfí-
cie com mais de 400 km2. Logo de seguida em 1384 estas últimas regressaram a Vila 
Flor donde foram retiradas e também Castro Vicente recuperou a sua autonomia. Só no 
século XVI é que as localidades situadas no Vale da Vilariça regressaram ao concelho de 
Alfândega. A superfície atingiu uma área de 190 km2. E esta disposição perdurou até à 
reorganização administrativa do século XIX.
O tempo de�nido assenta entre duas balizas: 1258 e 1758. Porquê? Porque são as datas 
extremas de dois importantes conjuntos documentais que nos permitem ter um retrato 
�el do território. A primeira corresponde às Inquirições Gerais ordenadas pelo rei Afonso 
III e a última corresponde ao grande inquérito mandado fazer pelo Secretário de Estado 
dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Conde de Oeiras e 
Marquês de Pombal, a todas as paróquias do país.
A de�nição do período deste estudo, 1258 a 1758, caracteriza-se pelo lapso de tempo 
entre as origens senhoriais e feudais da administração do território, o seu desmantela-
mento com a reorganização administrativa implementada pelo rei D. Dinis. A partir 
deste rei é introduzido o governo dos senhores donatários. Os senhorios donatários rece-
biam do rei a administração plena do território nas suas diversas vertentes civil, judicial, 
�scal e económica. 
Não perderemos de vista o fundamento deste estudo os dois importantes edifícios do 
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A Torre do Relógio antes da requali�cação
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património de Alfândega: a Torre do Relógio e o Castelo. O castelo de Alfândega é hoje 
uma simples memória. A Torre do Relógio é um singular e emblemático edifício desta 
vila transmontana, cuja origem histórica é um mistério. Documentalmente o edifício 
não surge referenciado na Memória Paroquial de 1758. A sua existência documental só 
aparece no período contemporâneo já com a função de Torre do Relógio74. O estudo 
arqueológico realizado não foi conclusivo, registando um fragmento cerâmico datável do 
período moderno encontrado no enchimento dos alicerces deste edifício. A sua relação 
com o castelo ou com a muralha também não foi estabelecida. Aliás, não se detetou nas 
suas imediações nenhum arranque de muro. É uma estrutura isolada integrada no miolo 
urbano da vila. No entanto, a tentativa de encontrar uma explicação para esta singulari-
dade não deixa de nos atrair. Entramos no mundo da extrapolação sem fundamentação 
documental. E este mundo em ciência histórica não é válido e os seus resultados ou 
conclusões são nulos. 
Sabemos que D. Dinis ordenou que se construísse um castelo em Alfândega. Está explí-
cito no Foral. Desconhecemos se o programa construtivo seria só composto pelo reduto 
com a cisterna no interior, ou se haveria uma muralha a circundar o burgo. Do reduto e 
cisterna, nada sobreviveu até aos nossos dias. A sua estrutura não seria tão elaborada como 
a do castelo de Mogadouro, que tinha no seu interior um paço adaptado a residência do 
senhor donatário. Segundo os documentos que suportam este estudo o paço senhorial 
em Alfândega também estaria instalado dentro das muralhas da vila. As muralhas seriam 
de pano simples de percurso circular envolvendo o cabeço. Desconhecemos se existiam 
cubelos a ladear as portas da vila. No reinado de D. Fernando devido à destruição da vila 
e a contingência das populações a abandonarem, o rei doou todos os direitos ao concelho 
para que construíssem três cubelos e recuperassem o castelo. Em 1758, a Memória Paro-
quial de Alfândega da Fé ainda relata que era possível identi�car o percurso da muralha 
e as portas que nela se abriam. O padre Francisco Ribeiro de Vasconcelos Coelho e Brito 
escreve: “Nesta vila houve um castelo antigo dos mouros, fechado por três portas e fortes muros 
de pedra de que se aproveitaram seus moradores; e ao presente se acha já totalmente desfeito; 
este se ®rmava em cabeço no mais alto da vila para a parte do poente donde se descobre muitas 
léguas de várias terras da província e povoações já referidas”75. O mesmo dá conta o Tombo 
de Bens do Concelho de 1766, estudado por Francisco José Lopes76. Em 1530, quando se 

74 Lopes, Francisco, 2006
75 IAN/TT, Memórias paroquiais, ou Dicionário Geográ�co, vol. 2, nº 50, p. 455.
76 Francisco José, 1994, p. 43
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fez o Numeramento, o castelo estava já arruinado e não cumpria a função para que foi 
construído. Nas informações geográ�cas de �ns do século XVII, escritas no início do 
seguinte, informam que nas muralhas da vila se abriam três portas, uma a sul, outra a 
nascente e outra a norte.
Alfândega da Fé estava naturalmente protegida pelo vale do Rio Sabor a leste e sul. Entre 
a fronteira com Castela e o rio Sabor estavam as localidades de Bemposta, Penas Roias 
e Mogadouro, mais expostas às investidas do vizinho. Também o rei D. João I preferiu 
investir em Moncorvo e dotar esta vila de melhores condições de defesa e abdicar da 
recuperação do Castelo de Alfândega. E é isto que vamos descobrir nas páginas seguintes.
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O retrato do território nas Inquirições de 1258
A Quarta Alçada da Inquirição de 125877 incide sobre a Terra de Bragança. Esta inquiri-
ção está inserida no programa administrativo mais vasto ordenado pelo rei D. Afonso III 
de inquirições gerais e que incidiram sobretudo no território situado a norte do rio Douro 
e nas dioceses de Viseu e Lamego. 
“As Inquirições Gerais dos séculos XIII e XIV contam-se entre as fontes medievais portuguesas 
mais ricas, e são mesmo singulares no contexto europeu. Iniciadas em 1220, no arranque do 
processo de centralização régia, foram continuadas até meados do século XIV, recolhendo um 
conjunto de dados verdadeiramente excepcional, não só pelo seu volume mas pelo variado leque 
de abordagens que o seu estudo permite. (…) O carácter verdadeiramente excepcional das inqui-
rições medievais portuguesas, ®nalmente, é talvez o seu principal defeito, impedindo estudos 
comparativos” 78. O Doutor José Mattoso já havia antes realçado que “o cadastro dos foros 
e direitos da coroa (…) constitui um dos monumentos mais impressionantes legados pela admi-
nistração régia portuguesa durante toda a Idade Média” 79. Para a Idade Média este conjunto 
documental só se compara ao grande recenseamento cadastral, o Domesday Book, reali-
zado em Inglaterra em 1086 e ordenado pelo rei Guilherme I, Duque da Normandia. 
As Inquirições de 1258 tiveram um antecedente em 1220, ordenadas pelo rei D. Afonso 
II, pai de Afonso III, e “incidiram sobre uma área descontínua, con®nada pelos rios Lima e 
Douro, e ainda o Tua, a oriente” 80. 
No reinado seguinte de D. Sancho II, houve algumas inquirições particulares. Uma que 
destacamos foi a inquirição ao património do mosteiro galego de Oya, na região da 
Estremadura portuguesa, hoje a região Oeste, nas terras que tinha em Alfândega da Fé. 
As Inquirições de Afonso III são mais vastas, mas os propósitos e objetivos mantive-
ram-se, conhecer a extensão do património régio. O território está organizado em terras, 
julgados e paróquias. Os inquiridores vão de paróquia em paróquia com um questioná-
rio simples: se a igreja tem patronos, quem são e como alcançaram esse privilégio; se a 
terra é honrada ou coutada quem a fez ou outorgou; se os mosteiros, �dalgos, igrejas ou 
albergarias têm propriedades, quantas possuem e como as obtiveram. As testemunhas 
eram os párocos e alguns paroquianos, os homens bons, que sob juramento dos Santos 

77 PMH-Inq.
78 Pizarro, José, 2013 vol. XII, pp. 275-292
79 Mattoso, José, “O triunfo da monarquia portuguesa: 1258-1264. Ensaio de História Política”. 2011, 

p. 521
80 Pizarro, José, 2013, p. 285
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Evangelhos prestavam as suas declarações não só sobre assuntos relacionados com as suas 
terras como sobre assuntos de outras terras que conhecessem. Por este questionário sabe-
mos quem eram os senhores das localidades, os patronos das igrejas, o cadastro predial e 
como alcançaram. As inquirições ajudam-nos também a de�nir o signi�cado de muitos 
topónimos. Conhecemos qual era a organização administrativa civil, judicial e religiosa 
do território. Quem as governava e como era governada. Apelava-se à memória dos mais 
velhos para relatarem e provarem os factos que transmitiam, quando não fosse possível 
fazê-lo com documentos 81. 
Muitas destas Terras são anteriores à existência da própria nação e eram governadas por 
famílias nobres, as principais do reino, designados de Ricos-Homens. Estes nobres esta-
vam relacionados com a família real de Leão e a sua antecessora a linhagem dos reis das 
Astúrias. A sua legitimidade advinha dessa ligação, isso proporcionava a mobilidade entre 
ambos os reinos quando achassem conveniente 82. 

81 cf. Mattoso, José, “O triunfo da monarquia portuguesa: 1258-1264. Ensaio de História Política”. 
2011, p. 522 e KRUS, Luís, 1981, pp. 59-79 (reeditado em Luís KRUS, 1994, pp. 35-57)

82 Pizarro, José, 2010, Barcelona, pp. 889-924
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O papel dos tenentes83, o Rico-Homem, nas suas terras era, não só, administrar os bens 
próprios que possuía de herança, mas também representar o Rei em todos os seus aspetos. 
Eles tinham o poder de julgar, cobrar impostos, comandar as milícias e exercer a auto-
ridade84. Esse papel permaneceu ao ponto de D. Afonso III, em maio de 1253, numa 
carta expedida de Santo Estevão de Chaves e remetida ao concelho de Bragança, con-
cedesse aos moradores da vila e das aldeias do termo o privilégio de remirem todos os 
direitos régios pagos por ano em dois mil morabitinos. Mas, deviam continuar a pagar ao  
Rico-Homem do rei, quando pousava nas aldeias, mil morabitinos, de aposentadoria. Dos 
dois mil morabitinos que o concelho de Bragança tinha de dar ao rei, o Rico-Homem 
não podia reclamar nenhuma participação. Também quando o Rico-Homem passasse 
pelo caminho (quando fecerit transitum per caminum) devia comer a expensas próprias 
(debet comedere de suis denariis) e não devem os aldeões serem constrangidos a recebê-los 
(et non debet eis aliquid accipere contra voluntatem suam)85. Por este documento vemos que 
as funções do Rico-Homem eram outorgadas pelo rei. E que muitos dos esbulhos que 
a nobreza praticava sobre os bens reguengos e que os povos se queixavam na Inquirição, 
estavam legitimados pela função que desempenhavam.
Com a transição do condado para o reino, o poder arbitrário dos Ricos-Homens nas 
Terras onde exerciam tenência começou a ser posto em causa pelo Rei e toda a sua ação 
de centralização do poder. Embora, como vimos no citado documento o rei interviesse 
em defesa dos seus Ricos-Homens, enquanto seus mandatários.
A nova monarquia pretende consolidar-se e exercer a sua autoridade diretamente no 
território e não por intermediação dos Ricos-Homens e suas liberalidades. Assiste-se a 
importantes mutações. 
A centralização do poder do Rei na administração do território foi demorada e decorreu 
desde o reinado de D. Afonso Henriques e concluiu-se com D. Dinis. Começou, num 
primeiro momento, por conceder aos moradores das novas localidades o privilégio da 
proteção do rei, através de Cartas de Foral e de aforamentos. Outra mudança na organi-
zação territorial foi a divisão das Terras em Julgados sob a administração direta do rei, no 
reinado de D. Afonso II. Com D. Afonso III, os atos administrativos de maior impacto 
foram as inquirições de 1258, de que não resultaram consequências imediatas, e a criação 

83 Mattoso, José, “A nobreza medieval portuguesa no contexto medieval”. 2011, p. 313 – sobre quando 
surgiu a diferenciação social entre a nobreza, quando alguns �dalgos (®lii bene natorum) começaram 
a exercer poderes públicos com senhores das Terras (domini terrae)

84 Idem, p. 290
85 Ventura, Leontina, 2011, vol. I, Doc. 13, p. 26
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de dois novos cargos dependentes e auxiliares do rei a partir de 1261, o Meirinho-mor e 
os corregedores que intervieram na disciplina das contendas senhoriais e na aplicação da 
justiça régia86.
Outra mudança circunstancial decorria da fragmentação dos bens senhoriais por parti-
lha, por herança, por casamento, ou por doação pia, que as linhagens de Ricos-Homens 
faziam do território sob sua administração, pelos seus diversos membros, descendentes, 
protegidos e vassalos tanto laicos como eclesiásticos. 
“A nobreza portuguesa viveu um processo de incoerência estratégica interna, que em muito 
embotou a sua capacidade de reacção face a uma política régia de cunho centralizador. Re®ro-
me, como se sabe, à adopção do modelo linhagístico desde meados do século XII, mas com a 
manutenção de um sistema de transmissão hereditária dos bens patrimoniais, ou seja, o agna-
tismo87 político convivia com um cognatismo88 patrimonial, e nem o elevado índice de celibato 
foi capaz de evitar a ‘pulverização’ da maior parte dos patrimónios das linhagens”89. Também 
o “facto de D. Dinis ter contado com uma série de circunstâncias favoráveis à execução da sua 
política de centralização régia: a extinção biológica de uma grande parte das mais importantes 
linhagens aristocráticas, a debilidade patrimonial da nobreza, fruto das permanentes partilhas 
nobiliárquicas”90. 
A nobreza no século XIII dividia-se entre Nobreza de Corte e Nobreza Regional, segundo 
proposta do Doutor José Augusto de Sottomayor-Pizarro. E por sua vez cada uma delas 
se subdividia. “Nobreza de Corte que (…) se dividia entre Alta e Média. A primeira integrava, 
para além da Família Real, os membros das linhagens que praticamente desde a fundação do 
reino exerciam os principais cargos e/ou funções curiais (…) Era por isso nestas linhagens que se 
concentrava grande parte do poder político e militar, e também senhorial, sobre um património 
territorial volumoso e normalmente mais expressivo nas regiões de origem (…) A segunda era 
constituída por elementos de linhagens que em boa parte tinham resultado da segmentação das 
mais antigas, e que exerciam funções de grande proximidade com os monarcas, já como conse-
lheiros, meirinhos-mores de comarca, alcaides das principais cidades, e que também detinham 
patrimónios com uma dimensão razoável, normalmente localizados na área acima referida (…) 
A Nobreza Regional Inferior, por ®m, tinha uma expressão quase estritamente local, muitas 

86 Mattoso, José, “A nobreza medieval portuguesa (séculos X a XIV”. 2011, p. 292 – cita Ventura, 
Leontina, 1992, pp. 96-100

87 De agnado, o que se transmite por linha masculina
88 De cognação, relação de parentesco por via feminina
89 Pizarro, José, 1997 vol. II, pp. 565-592
90 Pizarro, José, 2013, p. 281
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Mosteiro Cistersiense de Santa Maria da Moreruela

vezes detectável apenas num julgado (…) eram também fruto da segmentação das linhagens 
mais antigas e venerandas da aristocracia fundacional do reino, mas que gradualmente tinham 
sofrido um processo de erosão patrimonial.” 91. 
Os territórios já não eram possuídos exclusivamente pelos membros da linhagem princi-
pal e tradicional. Numa política de alianças e in�uências, havia a prática de casamentos 
entre os troncos principais e troncos secundários ou vassalos emergentes.
Todas estas linhagens possuíam nas suas terras importantes cenóbios monásticos sob 
seu patrocínio e proteção, para onde encaminhavam importantes donativos pios. Os de 
Bragança, na sua área de in�uência, eram patronos de dois mosteiros, Castro de Avelãs 
(Beneditino), panteão familiar, às portas de Bragança, e Moreruela (Cistersiense) 92, 
localizado em terras leonesas, a norte de Zamora. Para estes dois mosteiros enviavam 
donativos pios. Mas também �zeram doações às ordens militares do Templo e do Hospi-
tal93. Quando os cistercienses se estabeleceram em Portugal, os Braganções decidiram ser 
patronos do mosteiro de Santa Maria de Bouro. Doaram-lhes o padroado e a localidade 

91 Idem, pp. 279-280
92 LL, vol. II, Tomo I, p. 440 – Pizarro, 1997, vol. I, p. 226
93 Uma doação identi�cada foi a dos Castelos de Mogadouro e de Penas Roias por Fernão Mendes 

Braganção ou o �lho Mendo Fernandes – Cf. Mattoso, José, 2007, p. 92
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de S. Pedro de Santa Comba da Vilariça no tempo do rei D. Sancho I 94. Seguindo o 
exemplo dos seus senhores, também os povos encaminharam para as igrejas e ordens reli-
giosas e miliares muitos donativos de terras que possuíam de mão do rei e que passaram 
a �car isentas de foro.

O passado recuado de Alfândega
O que se conhece hoje do passado Alfândega da Fé? A carta arqueológica do concelho 
traz-nos informações sobre a existência de vestígios de povoações muralhadas e atalaias 
de carater militar que existiram no território de Alfândega da Fé. Ruínas de antigas 
povoações. Vestígios de outro tempo que podemos recuar ao período da Idade do Ferro, 
romanização e provável prolongamento pela Alta Idade Média, aspecto nunca objeto até 
ao momento de estudo arqueológico que provasse essa permanência da ocupação.
A organização territorial no período da Idade do Ferro e romano era completamente 
diferente daquele que emergirá na baixa Idade Média. 

94 A Inquirição diz que a doação foi feita no tempo de D. Afonso II. Pode ter sido. Mas seguiu o 
exemplo de D. Sancho I (1185-1211) porque este rei doou àquele mosteiro o reguengo de Macedo 
do Mato – Cf. Azevedo, 1979, Doc. 216, pp. 321-322

Mosteiro Beneditino de S. Salvador de Castro de Avelãs
(Imagem Rota Terra Fria)
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Estudos arqueológicos recentes desenvolvidos no concelho vizinho de Macedo de Cava-
leiros comprovam que o território de Alfândega encontrava-se no extremo sul da região 
asturiana. Eram o território dos Zoelorum, uma das tribos que compunham a região das 
Astúrias quando os romanos as conquistaram no primeiro século antes de Cristo. Os 
Zoelas eram um povo de cultura Celtibera aparentados culturalmente com os Galaicos a 
ocidente e com os Vaqueus da Meseta, a oriente95.

95 Tereso, João, 2008
 Campomanes Calleja, Enrique, 2007
 Barranhão, Helena e Tereso, João, [2005], 35 pgs
 Lemos, Francisco Sande, 2002, pp. 40-43

Mapa etnográ�co da Peninsula ibérica antes da conquista romana.

Mapa do Território Asture
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No período romano esta região pertencia ao Conventus Asturiano, com sede em Asturica 
Augusta (Astorga). A organização romana manteve-se até que a reconquista cristã veio 
instalar um novo modelo de política administrativa e de povoamento.
O período da Idade Média identi�ca-se na nossa historiogra�a com o período suevo-
visigótico, ocupação muçulmana e a Reconquista Cristã. É no contexto da Reconquista 
que se situa a Lenda das Esporas Douradas e do Tributo das Donzelas, a Lenda de Alfândega. 
Esta lenda é o único registo que nos chegou daquele passado recuado e que não podemos 
ignorar.
Os dados documentais do século XII e XIII informam-nos que o território onde hoje é 
o concelho de Alfândega estava escassamente povoado e disperso. A população concen-
trava-se na parte norte nas faldas do Montemél, hoje Serra de Bornes, sob a alçada dos 
senhores de Bragança, nas localidades de Sambade e Chacim, e também na cabeceira do 
vale da Vilariça a localidade de Santa Comba da Vilariça.
A hipótese sugerida por Joaquim Maria Neto de valiatos muçulmanos herdeiros dos Pagi 
suevos, não identi�cados pelo Professor Pierre David, na região transmontana é pura 
extrapolação sem fundamento. O autor ignora mesmo que os pagi, na sua de�nição, eram 
uma forma de organização territorial grande e dispersa. Ignora também que a forma 
de povoamento preferida pelos muçulmanos era a concentração em pequenos burgos, 

 A organização romana.
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como aliás permaneceram a sul do Mondego. Em Trás-os-Montes, só no século XIII 
se desenvolverá uma localidade com essas características. Havia importantes burgos no 
reino vizinho, as cidades de Zamora e de Salamanca, que exerciam bastante in�uência 
sobre esta região. 

Territórios reconquistados entre o séc IX/X
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Construindo um território
A região de Bragança que hoje conhecemos era muito diferente daquela que existia 
quando Portugal nasceu pelo Tratado de Zamora de 1143. Era uma região que balan-
çava entre duas realidades políticas o reino de Leão e o novo reino de Portugal. Era um 
feudo possuído por uma importante família e sua linhagem: os Braganções. Esta família 
tinha bastante prestígio social e político por laços que os ligavam à família real Leonesa/
Castelhana96. Eles dividiam-se entre duas obediências e para eles qualquer uma delas era 
legítima. Assegurar a permanência desta região no seio da nova monarquia e �delizar os 
seus senhores foi a preocupação do nosso primeiro rei D. Afonso Henriques97. 
Depois dele, os seus sucessores preocuparam-se em promover uma política de povoa-
mento que melhorasse a defesa daquela região e diminuísse o poder e a in�uência daquela 
família.
O rei que melhor cumpriu esse desígnio foi D. Dinis, sobretudo nos anos anteriores ao 
Tratado de Alcanices de 129798. 

96 Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 226
97 Mattoso, José, 2007, p. 76
98 Pizarro, José, 2007, p. 850 
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A Terra de Bragança e os Braganções
A passagem da Terra de Bragança para Portugal está envolta em lenda. No Livro de 
Linhagens do Conde D. Pedro99 está registada uma historieta um pouco anedótica e fanta-
siosa que narra como se veri�cou essa passagem. 
Este episódio tem como protagonistas o rei D. Afonso Henriques, Sanches Nunes de 
Barbosa, casado com a irmã do rei, Dona Sancha Henriques, D. Gonçalo Mendes de 
Sousa, Mordomo do rei, e D. Fernão Mendes Braganção II, cognome o Bravo. O acon-
tecimento burlesco passou-se em Coimbra nos anos anteriores ao Tratado de Zamora e 
num banquete. Durante o repasto a nata escorria pela barba do D. Fernão Mendes e isso 
motivou risada dos comensais, pelos modos rudes do Braganção. Fernão Mendes não 
gostou e guardou rancor (no texto sanha) ao rei e ao seu Mordomo, Gonçalo Mendes de 
Sousa, pela chacota de que foi alvo. Ameaçou que nunca mais os acompanharia na hoste, 
até que se retratassem da ofensa. Essa ofensa só seria corrigida quando lhe fosse dada a 
Terra de Gonçalo Mendes de Sousa e em casamento a irmã do rei100. E aconteceu que a 
irmã do rei, Sancha Henriques, enviuvou de Sanches Nunes de Barbosa101, e D. Afonso 
Henriques concedeu-a em matrimónio a Fernão Mendes Braganção II, que em arras lhe 
doou parte da Terra de Bragança. E como não tiveram herdeiros parte desse território de 
Bragança passou a ser terra do rei102.
Não sabemos, com certeza se essa transferência de território e a constituição do reguengo 
aconteceu pelas arras de casamento entre a infanta e o Braganção, ou se esse domínio 
se deveu a uma apropriação posterior a esse casamento quando se entendeu que todo o 
território livre dentro de uma tenência pertencia ao rei. Também não podemos descurar 
a hipótese do facto do enlace não ter fruti�cado. A ausência de herdeiros pode ter trans-
formado o rei em herdeiro. É uma possibilidade103!
Quando D. Henrique em 1096 recebeu o condado Portucalense como dote pelo seu casa-
mento com a infanta D. Teresa Afonso todo o território a leste da linha de Chaves até ao 
rio Douro não estava incluído naquela circunscrição104. A Terra de Bragança pertencia à 

99 Mattoso José, 1980, [LL]
100 Mattoso, José, 2007, p. 76 e 106
 Pizarro, José, 1997, p. 228, vol. I, p. 228
101 Ou segundo outros, repudiou ou então serviu os desígnios do irmão
102 Mattoso, José, 1980, pp. 436-437- [LL]
 Sobre esta possibilidade cf. Nota seguinte
103 Marques, Maria, 2010, p. 29 – Esta autora coloca esta hipótese
104 Pizarro, José 2007, p. 851
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Terra de Zamora que tinha sido dada pela sucessora de D. Afonso VI de Castela-Leão e 
irmã de D. Teresa, D. Urraca, ao Conde D. Henrique para �rmar a sua �delidade quando 
ela sucedeu no trono do pai105. E só vigoraria enquanto o conde vivesse, não era transmis-
sível aos seus sucessores.
A tenência de Bragança oscilava a sua �delidade entre o rei de Leão e o rei de Portugal. A 
estratégia política adotada pelo nosso primeiro rei foi atraí-lo, �delizando-o através de um 
casamento político. A historieta que contámos ilustra como a política de casamentos entre 
a irmã do nosso primeiro rei e o senhor de Bragança é paradigmática da necessidade que 
D. Afonso Henriques teve de atrair para o seu lado um aliado e ganhar o território que esse 
senhor administrava. O ganho foi imediato. A autoridade do rei português foi reconhecida. 
Se embora a Terra de Bragança se tenha tornado terra do rei, os senhores que a admi-
nistravam, continuaram a exercer as funções de tenentes. A eles cabia administrar sob 
todas as perspetivas, civil, económica, judicial e religiosa, os direitos régios no território 
de Bragança. 
A origem desta família radica nos caudilhos locais que asseguraram durante largo 
período da reconquista, pelo menos na transição dos séculos X para o XI o governo desta 
região promovendo a sua defesa e o seu povoamento. Dois importantes cenóbios serviam 
esta família: S. Salvador de Castro de Avelãs e Moreruela, situado a norte de Zamora. 
Também o rei D. Sancho I doou a estes institutos eclesiásticos importantes bens fundiá-
rios naquela região, de forma a agradar ao vassalo.
Também quando D. Afonso Henriques deu carta de Foral a Mós, Freixo de Espada a 
Cinta e Urros, entre os con�rmantes que atestam o documento encontramos Domnus 
Petrus Fernandi, D. Pedro Fernando, �lho e sucessor de Fernão Mendes Braganção na 
che�a da linhagem e no governo da tenência de Bragança. O rei não age à revelia de 
quem manda na terra106.
Quando o rei D. Sancho celebra o acordo com o mosteiro de Castro de Avelãs, em 1187 
ou 1194 e troca a herdade de Benquerença que era do mosteiro por bens reguengos, de 
S. Julião e a igreja de S. Mamede, as localidades de Argozelo e Pinelo, terras próximas 
de Vimioso, também esteve entre os presentes o senhor da Terra107. Nesta herdade de 
Benquerença o rei vai fundar a vila de Bragança a que concede foral e lhes doa a vila e a 
terra de Lampaças, para eles povoarem108. Constituindo-se o julgado de Bragança que se 

105 Mattoso, José, 2007, p. 34
106 Azevedo, Rui Pinto de, 1958, vol. I, Tomo I, Doc. 284, pp. 363-366, Doc. 347, pp. 462-466
107 Azevedo, Rui de, 1979, Doc. 21, pp. 33-34, Doc. 76, pp. 118-119
108 Idem, Doc. 24, pp. 38-39
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estendia até ao planalto alfandeguense como atesta as inquirições de D. Dinis 109.
No entanto, é importante percebermos quem são a linhagem dos tenentes que governa-
ram este território desde o século XI.

Tenentes da Terra de Bragança (1128-1284)

Nome Data Reinado Fonte:

Fernão Mendes de Bragança II [1128-
1150/1160]

D. Afonso 
Henriques

Pizarro, José, 1997, vol. I, , p. 239

Mem Fernandes de Bragança II [1146-1147]

Pedro Fernandes de Bragança, 
Ledra

[1169-1192] D. Afonso 
Henriques
D. Sancho I

Aparece como con�rmante em diversos 
documentos, sobretudo no Foral de Mós, 
Doação de Silhade a Mós, Documentos 
relacionados com as igrejas de Sambade e 
Chacim.

Fernando Fernandes de 
Bragança

1192-1204
1218-1232

D. Sancho I
D. Afonso II
D. Sancho II

Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 227.

Fernão Garcia de Bragança
(Primo direito do anterior)
Armou cavaleiro o primo Nuno 
Martins de Chacim

1237-1238 D. Sancho II Idem, p. 228.

Vasco Mendes de Sousa 
(Linhagem dos Sousas)

1233-1236 D. Sancho II Idem, p. 212

Fernão Fernandes Cogominho D. Sancho II

Fernando Lopo 1253 Ventura, Leontina, 2011, vol. III, , Doc. 32, 
pp. 65-68

Afonso Teles 1255-1257 D. Afonso III Idem, ibidem, doc. 107, pp. 117-118, Doc. 
342, pp. 396-228

Nuno Martins de Chacim 1265-1284 D. Afonso III
D. Dinis

Pizarro, José, 1997, vol. I,
p. 244

O Livro Velho de Linhagens diz que esta linhagem descende do abade de Castro de Avelãs, 
D. Alão que tomou por mulher a �lha do rei da Arménia110 quando esta se hospedou no 
mosteiro em peregrinação a Santiago de Compostela. O Livro de Linhagens do Conde 
D. Pedro diverge nos protagonistas e diz que foi Mendo Alão que tomou à força “hua 
®lha d’ el rei d’ Armenia que ia em romaria a Santiago e fege em ela dom Fernam Meendez, 

109 IAN/TT, Gavetas, Gaveta VIII, Maço 4, N.º 2 – In, Portugaliae Monumenta Historica. Nova Série. 
Volume IV/2. Inquisitiones. Inquirições Gerais de D. Dinis de 1288 e Sentenças de 1290 (Edição de José 
Augusto de Sottomayor-Pizarro), Lisboa, Academia das Ciências, [no prelo]

110 Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 239, cf. Comentário a) que aborda o estudo sobre esta princesa Arménia
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o velho”111. O Doutor Pizarro esclarece que a versão do Livro Velho está mais próxima da 
possível origem desta linhagem. Desta ligação nasceu D. Mendo Alão. O Doutor José 
Pizarro salienta a importância dada a esta família pelo autor anónimo do Livro Velho de 
Linhagens. Ela é a segunda das cinco mais importantes e in�uentes famílias do reino de 
Portugal112. 
O ato em si é violento, forçado e não consentido. O que o genealogista pretende alcançar 
é que a descendência saiu de ventre régio, mesmo que tivesse sido concretizado recor-
rendo a violência. Isso não é importante. O que importa é que os descendentes dessa 
relação eram merecedores de consideração, honrarias e mercês dos reis, porque também 
eles eram descendentes de reis, descendiam da �lha do rei da Arménia. 
Este Fernão Mendes, o velho, casou com uma �lha bastarda do rei D. Afonso VI de 
Leão113. Os Braganças tinham tanta legitimidade como os descendentes de D. Urraca e 
de D. Teresa na disputa da herança daquele grande rei. O que se pretende é �liar as rela-
ções desta linhagem com a monarquia castelhano-leonesa obtendo tanto da monarquia 
portuguesa como da leonesa as honrarias indispensáveis ao estatuto social desta família. 
O Braganção era cunhado de D. Teresa e de D. Urraca, a sucessora de D. Afonso VI de 
Leão e Castela, e os �lhos Afonso VII, rei de Castela-Leão, e D. Afonso Henriques, rei de 
Portugal, eram primos direitos dos �lhos daquele casamento.
Pedro Fernandes, Braganção, de cognome Ledra, sucedeu ao pai Fernão Mendes II como 
senhor ou Tenente da Terra de Bragança, no tempo de D. Sancho I114. O nome deste 
senhor ainda era recordado pela testemunha na inquirição à igreja de Santa Maria de 
Sambade em 1258, dizendo que esta era possuída pelos �lhos e netos daquele senhor115. 
Pedro Fernandes foi casado com Froilhe Sanches de Barbosa116, a �lha do primeiro casa-
mento da mulher do pai, Fernão Mendes Braganção II.
Do terceiro �lho, Nuno Pires de Bragança que se juntou com Maria Fogaça, nasceram 
dois �lhos Rui Nunes Coldre e Froilhe Nunes117. Froilhe Nunes, por ser ilegítima, foi 

111 LL, vol. 2 Tomo 1, p. 440
112 Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 225
113 LL, vol. 2 Tomo 1, p. 440
114 Mattoso, José, vol. I, Lisboa, 1980, p. 55 - [LV]
115 PMH - Inq. pp. 1307-1308
116 PMH-Inq p. 1275, LV p. 59 – Conferir descendência nos Anexos
117 LL, vol. 2, T. 1, pp. 440-445
 Sobre estassunto cf. Pizarro, José, 1997, vol. I, p 234, nota 47
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dada em casamento ao vassalo Martim Pires de Chacim118, de condição social inferior119, 
que usava o sobrenome Chacim, por desempenhar um cargo de administração nessa 
localidade, por mandato do Senhor da Terra120. 
Na época o casamento era um ato político de alianças e meio de estreitar laços familiares 
e assegurar �delidades. Casar uma �lha com um vassalo era um ato de con�ança e reforço 
da absoluta �delidade e integração no núcleo da família. Também, para os vassalos, o 
casamento com uma �lha do seu senhor, mesmo bastarda, representava uma oportuni-
dade para ascender socialmente e ganhar património fundiário. Deste casamento nasce-
ram duas crianças: Nuno Martins de Chacim e Álvaro Martins de Chacim121.
Nuno Martins de Chacim teve dois casamentos. O primeiro matrimónio foi com Sancha 
Pires Correia, do qual nasceram 3 �lhos. Só uma das �lhas, Maria Acha Nunes casou com 
Fernão Esteves Pintalho, da linhagem de Bravães e teve descendência.
Casou em segundas núpcias com Teresa Nunes Queixada. Deste matrimónio resulta-
ram oito �lhos. Para o nosso estudo interessa o primogénito e herdeiro Heitor Nunes 
de Chacim. Que foi, em 1299, cavaleiro e Meirinho-mor no Entre-Douro-e-Minho122. 
Casou com Marquesa Gil de Soverosa e não teve descendentes. Morreram ambos em 
1304 enquanto decorria o litígio com o rei acerca dos limites de Castro Vicente e Balsa-
mão com o seu senhorio de Chacim123. 
Heitor Nunes teve um �lho bastardo, Diogo Nunes, de uma mulher, de nome, Maria 
Fernandes, moradora em Chacim. A legitimação só ocorreu dezasseis anos depois do 
falecimento do pai em 10 de abril de 1320124.O rei usou este privilégio do seu arbítrio 
«que el aja aquelas onrras quam os outros ®lhos dalgo que som letimos per mim». 
Da descendência do �lho, Gil Nunes de Chacim, nasceria a mulher de João Afonso, �lho 
bastardo de D. Dinis, Joana Peres. 
Nuno Martins de Chacim teve também um caso adúltero com Maria Gomes de Britei-

118 Idem, p. 242. – Sugere que o pai deste Martim Pires de Chacim fora Pero «Estriga», um dos pro-
prietários da Vila de Rendufe, Terra de Montenegro que em 1258, pertencia a Nuno Martins de 
Chacim 

119 Mattoso, José, “O triunfo da monarquia portuguesa: 1258-1264. Ensaio de História Política”. 2011, 
p. 537

120 Cf. Nota 118 – por ele ser descendente de um individuo natural de Rendufe, isso sugere-nos que ele 
estivesse em Chacim cumprindo um mandato de governação dessa terra

121 LD p. 164
122 Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 250.– Cf. Notas 49 e 50
123 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, livro 3, fólios 35v a 36
124 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, �. 131 - Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 250
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ros, que foi freira em Arouca, e pertencia a uma das mais prestigiadas famílias do reino, 
os Briteiros. Este caso resultou num �lho bastardo Rodrigo ou Rui Nunes de Chacim, 
ou Bocarro125. Em 1265, Nuno Martins de Chacim pediu ao rei, D. Afonso III, que lhe 
legitimasse o bastardo para que pudesse legitimamente herdar os bens paternos, junto 
com os irmãos legítimos126.
Este �lho bastardo teve dois �lhos do casamento com a parente Aldonça Martins, �lha 
de Martim (ou Martinho) Tavaia e neta de Pero Garcia, Braganção127. O casamento 
serviu para aproximar dois ramos da mesma linhagem reforçando os laços, sobretudo 
relativamente aos domínios fundiários. Este Martinho Tavaia possuía bens, alegada-
mente reguengos, no julgado de Santa Cruz da Vilariça, doados pelo concelho, segundo 
o testemunho das inquirições de 1258128. Deste casamento houve descendência, por 
Maria Rodrigues, que foi amante de D. Dinis, mas, desta relação não houve descendentes. 
Casou com Martim Fernandes Barreto, que descendia de um ramo dos Sousas e dos de 
Ribavizela129 e teve sete �lhos. Estes Barretos, segundo as inquirições, possuíam bens 
fundiários em Izeda, Bornes na vertente norte da Serra de Montemél e em Chacim, 
herança dos Braganções130. 
Pelas inquirições de 1258 podemos conhecer a extensão do património fundiário de 
Nuno Martins de Chacim em 1258. Há uma testemunha da paróquia de Santiago da 
vila de Bragança, que conta como este senhor, acompanhado de cavaleiros e clérigos das 
ordens, impediram que povoadores desta vila, portanto vassalos do rei, fossem povoar os 
vilares velhos131.
Conta-nos uma testemunha que o concelho de Lamas de Orelhão deu dois casais reguen-
gos a Nuno Martins de Chacim132. Este senhor e o tio D. Joanes compraram metade da 
vila de Moredo133. Possuía ainda os vilares de Santala, Macedo e Santiriz134. Em Vale da 

125 LD p. 118, 159, 174
126 Ventura, Leontina, 2011, vol. I, p. 407
127 LD p. 159 cf. Quadro genealógico dos Bragança
128 PMH-Inq, pp. 1274-1277 
129 LL, p. 316
130 PMH-Inq pp. 1306, 1307
131 PMH-Inq pp. 1289-1291 – na paróquia de Cerapicos Nuno Martins de Chacim tinha a herdade de 

Zorpozinhos, Vilar de Paradias, Macedo e Sancis
132 PMH-Inq p. 1301
133 PMH-Inq p. 1305
134 PMH-Inq p. 1306
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Porca, deu uma terra reguenga para sustento do sobrinho, que se tornou escudeiro e que 
vive nela, exigindo serviços135. Outra testemunha da mesma localidade disse que este 
senhor deu para sustento do �lho a propriedade de Quintela, que era foreira ao rei136. 
Em Santa Cruz da Vilariça, Nuno Martins de Chacim apropriou-se de vários bens 
reguengos, inclusive a aldeia de Vilarelhos e metade da aldeia de Ribeira de Prados. 
Embora alegasse em sua defesa contra o depoimento da testemunha, que tinha sido o 
concelho de Santa Cruz da Vilariça que lhe havia dado a aldeia, já no tempo do rei, D. 
Afonso III137. 
Também em Parada de Infanções Nuno Martins de Chacim possuía o quinhão, de um 
vilar velho, que a mãe, Froilhe Nunes, tinha comprado por 30 morabitinos leoneses aos 
povcoadores dela. Depois este senhor comprou aos homens daí o Vilar Velho de Coe-
lhoso por 100 morabitinos138. 
Noutro caso, D. Nuno Martins de Chacim comprou a Teresa Gomes e a Sancha Gomes, 
o padroado da igreja de S. Vicente de Vimioso, que lhes tinha sido oferecida em dote por 
Fernando Fernandes de Bragança, quando foi senhor da Terra139. E muitos outros bens 
espalhados pela região, reguengos que foram apropriados por compra, de forma violenta, 
cedidos, ou herdados.
«Esta linhagem foi ocupando as terras que anteriormente foram dos senhores de Bragança. 
Assim, graças ao matrimónio de Martim Pires de Chacim com Fruilhe Nunes, ®lha bastarda 
de Nuno Pires de Bragança, mas também à ausência de Gonçalo Nunes e a um signi®cativo 
favor régio, os de Chacim puderam reivindicar o património territorial, senhorial e simbólico 
daqueles»140.
A ascensão social e política de Nuno Martins de Chacim começou pela mão da parentela. 
Foi feito cavaleiro pelo primo, Fernão Garcia Braganção, senhor da Terra de Bragança no 
início do reinado de D. Sancho II e chefe da linhagem naquele momento141. Atingiu altos 
cargos da cúria régia. No reinado de D. Afonso III exerceu o cargo de Meirinho-mor 

135 PMH-Inq p. 1314
136 PMH-Inq p. 1315
137 PMH-Inq pp.. 1274-1277
138 PMH-Inq p. 1303, 1305. – Uma testemunha acrescenta que não foi só a mãe de Nuno Martins de 

Chacim mas os �lhos e netos de D. Pedro Fernandes de Bragança
139 PMH-Inq p. 1284
140 Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 242
141 Ventura, Leontina, 2011, vol. III, Doc. 182, p. 227 - No foral de Santa Cruz da Vilariça, de 1225, 

desempenhava a função de Alferes
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entre 1261-1276142. Foi aio e educador do infante herdeiro D. Dinis e seu Mordomo-
mor entre 1279-1284, quando faleceu. Segundo a�rma o Doutor José Mattoso uma das 
funções dos homens do seu conselho “era justamente apontar ao rei homens em quem ele 
pudesse ter inteira con®ança. O rei perdova ao seu novo vassalo ter enriquecido à sua custa com a 
condição de ser um bom executante das suas ordens. O primeiro meirinho-mor português era um 
cavaleiro ambicioso e sem escrúpulos que tinha subido a pulso desde o nada até à grande opulên-
cia (…) Ninguém acreditará que tenha desempenhado o seu cargo com honestidade e rigor. Com 
tais antecedentes, o mais provável é que não se servisse só da força e da justiça, mas também da 
astúcia e do compromisso (…) Fê-lo, sem dúvida alguma, a contento do rei, porque permaneceu 
em funções até ao ®m do reinado (…) [e] foi escolhido para criar D. Dinis, o herdeiro do trono, 
e seria por este nomeado seu primeiro mordomo-mor, o cargo mais honrado da corte, quando 
infante e [quando] se tornou rei. Bela carreira!”143.
A Doutora Leontina Ventura sugere que foi pela mão de Fernando Fernandes Cogomi-
nho, seu “meio-tio”, que Nuno Martins teria ingressado na corte do Bolonhês144.
O Doutor José Mattoso salienta o papel que este emergente no meio nobiliárquico teve 
na remodelação da nobreza da corte em 1264. A velha nobreza em rutura com o rei 
emigra para Castela e é substituída por outra de segunda linha. Esta nova nobreza era 
mais sensível, obediente, dócil e grata a quem a promoveu e isso era o que rei precisava 
para impor o seu programa político145.
A proximidade familiar com Fernando Fernandes Cogominho146 e mulher levou D. 
Afonso III a nomear Nuno Martins de Chacim, o poderoso Meirinho-mor representante 
e tutor dos �lhos e netos menores (que nom eram de revora) do falecido, nas partilhas dos 
bens com a viúva Joana Dias e os outros �lhos e netos maiores. Joana Dias reclamava que 
lhe pagassem as arras do seu casamento147.
O Doutor José Pizarro sugere que Nuno Martins de Chacim faleceu pouco depois de 
Janeiro de 1284. Encontra-se sepultado no mosteiro beneditino de S. Salvador de Castro 

142 Mattoso, José, “O triunfo da monarquia portuguesa: 1258-1264. Ensaio de História Política”. 2011, 
p. 524, 533, 537

143 Idem, ibidem, 2011, pp. 537-538
144 Ventura, Leontina, 1992, vol. II, p. 629
145 Mattoso, José, “O triunfo da monarquia portuguesa: 1258-1264. Ensaio de História Política”. 2011, 

pp. 540-541
146 Fernando Fernandes Cogominho faleceu em 1277 e está sepultado em Santa Cruz de Coimbra, 

cidade onde foi alcaide; a mulher Joana Dias faleceu em 1301 e está sepultada no mesmo local; 
Barroca, Mário, 2000, vol. II, Tomo I, p. 997-1003

147 Ventura, Leontina, 2011, vol. II Doc. 730, pp. 308-310
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de Avelãs, que era o panteão, centro espiritual e simbólico da linhagem dos Bragançãos, 
num túmulo epigrafado e armoriado, depositado hoje no transepto sul da igreja monacal 148.
Com a morte do todo-poderoso aio e Mordomo d’ el rei, Nuno Martins de Chacim em 
1284, o rei irá proceder a uma grande reorganização do território senhoriado por aquele 
�el senhor. O rei sente-se encorajado a empreender a tarefa porque já enfrentou a nobreza 
terra-tenente com a decisão sobre a disputa da herança de outra grande família nobiliár-
quica os Sousas. Em nossa opinião, aquele caso foi o aperitivo, este será o prato principal.

A ação régia e o enquadramento administrativo 
O território onde hoje se situa Alfândega da Fé e os concelhos limítrofes de Vila Flor, 
Torre de Moncorvo, Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta são tudo criações posteriores 
à fundação do reino de Portugal pelo Tratado de Zamora de 5 de outubro de 1143.
Os primeiros reis portugueses até D. Dinis sempre foram complacentes com o domínio 
dos senhores de Bragança. Paulatinamente e sem criar ruturas nem hostilizar esses senho-
res foram intervindo no território. O jogo político sempre contou com a participação e 
cumplicidade dos senhores de Bragança.
No território em estudo vamos assistir à emergência desse poder local através da funda-
ção de algumas localidades com algum grau de autonomia político-administrativo. Este 
poder local tem sob a sua intendência um território concedido pelo rei para administrar 
e povoar149. 
No reinado de D. Afonso Henriques nascem as povoações de Mós, Urros e Freixo de 
Espada à Cinta. O propósito primordial do rei é defender o seu senhorio, estabelecendo 
junto à fronteira com o reino de Leão povoados que lhe fossem �eis. 
Este propósito prossegue no reinado seguinte. D. Sancho, além de fundar no lugar de 
Benquerença a vila de Bragança, vai alargar os limites de Mós, concedendo-lhe Silhade, 
e na Vilariça funda Torre de Junqueira. Mais para leste concede a Penas Roias privilé-
gios e autonomia administrativa sobre um território que estava ocupado e administrado 
pela Ordem do Templo. Este território incluía Mogadouro150. Com os templários o rei 
estabelece um acordo. Oferece-lhes Idanha-a-Velha em troca de Penas Roias e Moga-

148 Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 245 – nota 18 - Barroca, Mário, 2000, vol. II, Tomo I, pp. 897-903
149 Cf. Marques, Maria, 2010, p.41 – A propósito do Foral de Mogadouro de 1272 que o espaço deste 

concelho e do de Penas Roias ainda estava em construção
150 PMH-Inq pp. 1278-1279
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douro151. O receio do rei é fundado na �delidade que aquela ordem internacional tinha 
para com a família que lhe doou o património e o território e as ligações que ambos 
tinham, ou pudessem ter com o reino vizinho152. Havia que assegurar que aquele territó-
rio não se bandeasse para o outro reino. A troca só se efetivará no reinado de D. Afonso 
III e depois das inquirições de 1258153.
O rei D. Afonso II e o rei D. Sancho II também prosseguiram a concretização da mesma 
tarefa. D. Afonso II assegurou a Terra de Miranda para a coroa, fazendo trocas de terras 
e padroados de igrejas com os membros da família Bragançã. D. Sancho II prosseguiu a 
política de fomento do povoamento dando cartas de privilégio a novas povoações, como 
foi o caso de Santa Cruz da Vilariça que integrou na sua circunscrição a Torre de Jun-
queira.
No entanto, neste reinado a nobreza continuará a desempenhar a sua política expansio-
nista não tendo pudor em absorver e tomar para si territórios que o rei achava serem seus. 
Neste jogo político a nobreza achava legitimamente que estava no seu território, porque 
ela vinha dos seus antepassados. Para eles o rei e a sua ação política de promoção de novos 
povoados era intromissão. O território onde admitiam exceção era aquele que �cava a 
sul e leste do rio Sabor até ao rio Douro. Compreendiam que aí era a fronteira e isso era 
assunto que competia ao poder régio.
O rei não entendia da mesma maneira. D. Sancho II na sua estratégia de reconquista e 
de prossecução da política paterna do centralismo régio fez opções erradas e escolheu os 
aliados errados. Acabou deposto e exilado com todos contra si.
O irmão e sucessor D. Afonso III, no primeiro momento tentou sossegar os seus aliados, 
a fação da nobreza e do clero que estiveram contra o deposto irmão. Atacou os crimes 
que haviam sido perpetrados contra o clero e temperou os desmandos da nobreza nas 
terras reguengas. Tinha consciência de uma coisa o seu reino não tinha ainda as fronteiras 
de�nidas e aceites pelo vizinho. E o território de Bragança, de Riba Côa, do Alentejo e 
do Algarve eram um assunto pendente e adiado. O �lho e sucessor D. Dinis prosseguiria 

151 Marques, Maria, 2010, p. 30, 38
152 Idem, ibidem, p.38 – A autora diz que Mogadouro e Penas Roias foram dadas à Ordem do Templo 

por Fernando Mendes de Bragança II (PMH-Inq p. 1279 – “Domnus Fernandus Menendi dedit eam 
Ordini Templi quando tenebant terram de manu Domini Regis” – Tradução: D. Fernando Mendes deu 
à Ordem do Templo quando controlava a Terra por mando do rei. José Mattoso a�rma que quem 
deu estes castelos, junto com o de Longroiva, em 1145, foi o �lho Mendo Fernandes de Bragança. 
- Mattoso, José, 2007, p. 92

153 Marques, Maria, 2010, p.3 5-36
 Ventura, Leontina, 2011, vol II, , Doc. 526, pp. 115-116, Doc. 563, pp. 147-148 – sentença e comu-

nicação; Doc. 538, pp. 125-126 e Doc. 587, pp. 168-170 – novo foral
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as políticas do pai e dos reis seus antecessores. Quando subiu ao trono a posse do reino 
do Algarve estava assegurado por doação do avô D. Afonso X de Castela. Faltava o resto.
E o resto é a região que estamos a estudar.

Os senhorios nobres de Chacim e de Sambade
Em 1192, a igreja de Santa Comba de Chacim era uma igreja comunitária onde os 
senhores de Bragança também eram patronos. 
Em 1200, o rei D. Sancho I pousou nesta localidade e aqui doou Silhade ao concelho de 
Mós.
Num documento da mesma altura e relativo à igreja de Chacim surge-nos entre os con-
�rmantes Pedro Fernandes, o �lho de Fernão Mendes Braganção154. 
Foi este senhor, D. Pedro Fernandes Braganção, que quando exerceu o cargo de Senhor 
da Terra de�niu os limites do reguengo de Chacim. É uma testemunha da paróquia de S. 
Geraldo de Banrezes155 que o a�rma. Esses limites eram pelo Rio de Porcas, daí seguia 
até onde este rio desaguava no Rio de Cabras e seguia até onde o rio de Cabras desaguava 
no rio Sabor; estes limites de�niu D. Pedro Fernandes quando possuíu a Terra.156 
A posse e o governo deste senhorio de Chacim, diz a mesma testemunha, deu Pedro 
Fernandes Braganção aos homens da vila de Sambade, que era sua, de modo que esses 
homens de Sambade possuem aquele senhorio por aqueles limites157.
No inquérito às testemunhas da paróquia de Santa Comba de Chacim, o prelado, Pedro 
Camano, disse que metade da localidade, do patronato da igreja e de Balsamão eram 
reguengas e pagavam foro ao rei e a outra metade era senhorio de D. Gil Martins Bar-
reto e de seus irmãos158, da linhagem de Nuno Martins de Chacim. Outra testemunha, 
D. Cipriano de Chacim disse, que ouvira dizer de homens que conheciam, que Nuno 
Martins de Chacim e Fernando Fernandes Cogominho possuíam a herança reguenga 

154 Costa, Avelino,1959, vol. II, Doc. 88, p. 445-446
155 Localidade extinta e hoje pertencente à atual freguesia de Vale da Porca, concelho de Macedo de 

Cavaleiros
156 “Regalengum de Chasin erat per rivulum de Porcas intrat in rivulo de Capra set deinde quomodo 

intrat rivulum de Capris in Saavor et de istis terminis �liavit Donnus Petrus Fernandi quando ten-
ebat terram”

157 PMH-Inq pp. 1315
158 Cf. Quadro Genealógico de Nuno Martins de Chacim
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em segredo e não pagavam foro ao rei, só não sabia desde quando159. A metade reguenga 
que alega a testemunha era a parte possuída por Fernando Fernandes Cogominho por 
doação régia. 
A herdade de Chacim havia sido concedida em comenda perpétua pelo rei Afonso III e 
sua mulher rainha D. Beatriz, �lha bastarda de Afonso X de Castela Leão, ao seu vassalo 
Fernando Fernandes Cogominho, casado com Joana Dias, em paga dos serviços presta-
dos, da sua vassalagem e �delidade à coroa. A herdade era doada em jure e património 
para ele e seus herdeiros, sucessores legítimos e ilegítimos. A doação foi feita em Monte-
mor-o-Novo em 12 de fevereiro de 1255, con�rmada à vista dos membros da cúria régia 
que atestam o documento, entre eles está Afonso Teles tenente da Terra de Bragança160.
Em fevereiro de 1257, dois anos depois de a ter recebido do rei, Fernando Fernandes 
Cogominho e a mulher Joana Dias, venderam ao sobrinho Nuno Martins de Chacim e 
mulher, Teresa Nunes, a herdade coutada de Chacim. Este documento foi redigido pela 
chancelaria curial e atestado pelos membros da cúria régia, entre eles Gil Martins de 
Ribavizela, Mordomo-mor e D. Afonso Teles, tenente da Terra de Bragança. A escritura 
de venda foi autorizada e con�rmada pelo rei em Coimbra, em julho de 1265, oito anos 
depois, e atestada pelos membros da cúria161. 
Em 1288 o rei D. Dinis lançou novas e mais vastas Inquirições. Agora o rei não ia �car 
só pelo conhecimento. Ia atuar.
«Fl. 13 ¶ Freyguesia de Santa Coonba de Chacim a vila de Chacim dizem as testemunhas que a 
meyadade era del Rey e a meyadade de ®lhos d’algo e a sa meyadade del Rey que a deu Rey don 
A½onso padre deste Rey a Fernam Fernandez Cogominho e coutou-lha toda e guaanhou-a d’el 
dom Nuno e tragen en esse couto seu joyz e seu chegador. + Este como esta por couto162».
Esta inquirição con�rma o que a anterior de 1258 já dizia, que metade era de �dalgos e 
a outra metade tinha o rei D. Afonso III coutado a Fernando Fernandes Cogominho, e 
con�rmado depois a sua posse a Nuno Martins de Chacim, como atrás vimos. O rei D. 
Dinis sentenciou que a metade que fora coutada pelo pai permancesse tal como está, nas 
mãos dos �dalgos daquela linhagem. A outra metade o rei reservava outro destino.
A localidade vizinha de Sambade e do Montemél também eram domínio dos senhores da 

159 PMH-Inq. p. 1316
160 Ventura, Leontina, 2011, vol. I, Doc. 107, pp. 117-118
161 Idem, Doc. 342, pp. 396-228
162 IAN/TT, Gavetas, Gaveta VIII, Maço 4, N.º 2 – In, Portugaliae Monumenta Historica. Nova Série. 

Volume IV/2. Inquisitiones. Inquirições Gerais de D. Dinis de 1288 e Sentenças de 1290 (Edição de José 
Augusto de Sottomayor-Pizarro), Lisboa, Academia das Ciências, [no prelo] - negrito registam-se 
as sentenças de 1290
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Terra de Bragança. Que possuíam, junto com a comunidade, o patronato da igreja. 
Na inquirição de 1258 uma testemunha revela-nos que a igreja e localidade foram 
reguengas e que o rei D. Afonso II deu-a a Pedro Fernandes em troca da igreja e vila de 
Vimioso163. 
Que ouviu dizer de homens que conheciam que a igreja e a vila foram reguengas do 
Senhor Rei e que o Rei D. Afonso pai deste rei deu a D. Pedro Fernandes pelo Vimioso 
de modo que possuem a igreja os �lhos e netos do sobredito D. Pedro Fernandes164.
A testemunha não sabe ao certo se o domínio tinha sido do rei e que este a tinha dado a 
Pedro Fernandes, ou se o domínio era herança já daquele �dalgo e o rei coutou-lhe esse 
senhorio. Nesta inquirição aparece um jurado morador em Covelas o que prova que já 
havia povoamento naquele lugar165. 
Tal como fez em Chacim, os inquiridores do rei D. Dinis também visitaram Sambade. 
«Fl. 13 ¶ Freyguesia de Santa Maria de Sanbadi e o termho de Monte Mel dizem as teste-
munhas que ouvyron dizer que Sanbady e todo Monte Mel foy herdamento de don Fernam 
Mendez de Bragança e que ouvyron dizer que senpre foy onrrada des tenpo de Rey don Sancho 
o primeyro e que assi a vyrom eles senpre trager des que se acordan e assi trage ora seu linhagem 
de don Fernam Mendez (…)»166

O que apuraram foi que a localidade “foy herdamento de don Fernam Mendez de Bragança”. 
Isto diverge com o texto de 1258, onde se diz que a localidade fora reguenga e que o rei 
a dera a Pedro Fernandes, �lho de Fernão Mendes. 
O que se entende e se comprova é que a localidade pertencia à linhagem dos Braganções. 
O que o rei D. Afonso II (1211-1223) fez em contrapartida de Vimioso foi lhe coutar 

163 Na inquirição à igreja de S. Vicente de Vimioso, a testemunha, o sacerdote capelão diz sob juramen-
to que os patronos dessa igreja eram os �lhos e a mulher de Pedro Ponces de Zamora. E à pergunta 
como tinham eles obtido, dissera que baseado nos rumores que corriam, tinha sido o rei D. Sancho 
I que tinha dado aquela localidade em troca do castelo de Algoso a Mem Bu�nho. Esta informação 
con�rma um acto de D. Sancho registado na suan Chancelaria que havia trocado a localidade de 
Vimioso por uma herdade em Cernadela com Rodrigo Bu�nho em 1186 (Ventura, Leontina, 2011, 
vol II, pp. 227-228). E com essas trocas o rei �cou com toda a Terra de Miranda (PMH-Inq p. 1284)

164 Cf. Com Genealogia dos Senhores de Bragança e de Nuno Martins de Chacim. “Quod audivit di-
cere hominibus qui sciebant quod ipsa ecclesia et ipsa villa fuerunt regalenge Domni Regis et quod 
Rex Donnus Alfonsus pater istius dedit eas Donno Petro Fernandi pro Vimeoso et modo habent 
ipsam ecclesiam �lii et nepoti supradicti Donni Petri Fernandi”

165 PMH-Inq pp. 1307-1308 
166 IAN/TT, Gavetas, Gaveta VIII, Maço 4, N.º 2 – In, Portugaliae Monumenta Historica. Nova Série. 
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o território de Sambade. As testemunhas no terreno desconheciam os negócios que se 
faziam na cúria, como vimos em relação a Chacim onde legitimamente senhoriavam Fer-
nando Fernandes Cogominho e o sobrinho Nuno Martins de Chacim. Desconheciam 
que o rei detinha outra forma de poder não somente material que era a autoridade. E essa 
autoridade legitimava o poder que os senhores tinham no terreno. D. Afonso II fazendo 
exercício dessa autoridade legitimou o poder que os Braganções exerciam em Sambade, 
coutando-lhes a povoação. Só não de�niu a extensão e os limites desse senhorio.
Qual era a extensão do Couto de Sambade? Se compararmos os limites registados no 
foral de Torre de Junqueira (1201), do reinado de D. Sancho I, da sua área de circunscri-
ção, com os limites registados no foral de Santa Cruz da Vilariça (1225) do reinado de D. 
Sancho II, vemos que há diferenças.
“Limites da Junqueira (…) do Nuguedo de penhasco do Cucu e de pela Serra de Gou-
veia, pelas cabeças de Rio de Vides e de pelo meio de Avolvazis e de pelo acidentado entre 
Maziata e Junqueira e de pelo vale do Freixeno adiante à Lousa do Fundo de Valongo”.167

Entre o primeiro foral de 1201 e o seguinte de 1225, algo aconteceu no território com-
preendido entre a Serra de Gouveia e a Burga. No primeiro, percebe-se que há um ter-
ritório vazio sem qualquer povoado ou circunscrição administrativa. Somente um sítio é 
referenciado as Cabeças de Rio de Vides.
Vejamos os limites de Santa Cruz da Vilariça:
“Estes são os limites de Santa Cruz (…) Lagoa de Mós e pelo penhasco do Cuco e de 
seguida pela Serra de Gouveia e de seguida pelo Couto de Sambade e pela Burga e de 
pela Falagozia e por cima de Pias à Cruz como divide Freixiel e de à Palas de Tieiras à 
Pena Fria.168

No segundo, esse território marcado por referências geográ�cas desapareceu e no seu 
lugar aparece um de�nido: o Couto de Sambade. 
Como em Chacim, localidade vizinha de Sambade, que o rei coutou a sua metade a 
Fernando Fernandes Cogominho, que a vendeu a Nuno Martins de Chacim, dois anos 
depois de a receber. Essa metade corresponde ao território das atuais localidades de 
Chacim, Gebelim, Olmos e Balsamão. O restante território que havia sido de�nido por 

167 «(…) terminos de Iunqueira (…) inde ou Nugedo de Pelago do Qucu et inde per lo Serro de 
Gouuea et inde per las Cabezas de Rio de Vides et inde per lo ameedo de Auoluaziis et inde per la 
aspera dentre Maziata et Junqueira et inde per lo valle do Freixeno an festo et inde aa lousa do fundo 
de Valongo» (Foral de Torre de Junqueira)

168 «Hec sunt terminos de Sancta Cruce (…) Lagona de Molas et per pelago de Cucho et deinde per 
illo Serro de Gouvea et deinde per Cauto de Sanbadi et. per Burgaa et indeper Falagozia et per cima 
de pias ad cruce quomodo dividit Freisiel et inde ad Palas de Tieiras ad Pena Fria» (Foral de Santa 
Cruz)
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Pedro Fernandes Braganção, como nos informa a inquirição de 1258, para sul até ao rio 
Sabor, pertencia aos �dalgos da linhagem de Bragança. Este território onde se fundaria a 
povoação de Castro Vicente estaria vago. Alegaria mais tarde D. Dinis no con�ito entre 
Chacim e Castro Vicente que quando Balsamão era povoada era dos �dalgos, como �cou 
despovoada era do rei e o rei decidia o que fazer nela.
No reinado de D. Sancho II (1223-1248), os povoadores de Sambade promoveram a 
instalação de colonos fundando a aldeia de Sendim (da Serra), no termo de Santa Cruz 
da Vilariça, na Serra de Gouveia. Esta localidade situa-se a sul da atual vila de Alfândega 
da Fé. 
«[Fl. 13] (…) e est provado que a aldeyha [Segue-se, riscado, que] de Sendim que foy pobrada 
por termho de Santa Crux e por regaenga del Rey e que os ®lhos d’algo cuja era a onrra de 
Sanbady estenderon essa onrra pelo regaengo del Rey en tenpo de Rey don Sancho prestumeyro 
e juntaron essa al- // [Fl. 13v.º] deyha de Sendim com’a onrra de Sanbadi e tragen’a ora por 
onrra e por seu herdamento e nom fazem ende al Rey nada169». 

O rei alegava que o território vazio era reguengo. E que os �dalgos no tempo do rei  
D. Sancho II estenderam o seu domínio por todo o planalto alfandeguense até à Serra 
de Gouveia, o que con�rma os limites do Julgado de Santa Cruz, de�nidos no mesmo 
reinado.
Isto foi um sinal de alerta. Os inquiridores de 1258 não detetaram o esbulho no reguengo, 
porque a justi�cação dada pelas testemunhas que havia sido o rei D. Afonso II a doar, 
convenceu os inquiridores que a posse era legitima. No entanto essa não foi a interpre-
tação que os agentes de D. Dinis �zeram. O entendimento do rei era outro, tal como 
declara a sentença de 1290:
[Fl. 13v.º] Sanbadi e Monte Mel este por onrra como esta de vedro mais a aldeyha de Sendim 
que juntaron a essa onrra seja devassa e entre y o andador de Bragança polos dereytos del Rey e 
chame el Rey sobrela os que a tragen se quiser.» (…)170

O rei declara que Sambade e o Montemél permanecessem Honrados, isto é, isentos, 
porque eram de posse antiga, que vinha desde o tempo de Fernão Mendes Braganção. 
Mas o território para sul onde se inclui a aldeia de Sendim não, porque era reguenga. Esse 

169 IAN/TT, Gavetas, Gaveta VIII, Maço 4, N.º 2 – In, Portugaliae Monumenta Historica. Nova Série. 
Volume IV/2. Inquisitiones. Inquirições Gerais de D. Dinis de 1288 e Sentenças de 1290 (Edição de José 
Augusto de Sottomayor-Pizarro), Lisboa, Academia das Ciências, [no prelo] - A negrito registam- 
-se as sentenças de 1290

170 Idem, ibidem
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território deve passar para jurisdição régia e o funcionário régio encarregado de receber 
os direitos régios os recolha em Sendim. Esta sentença não teve contestação por parte da 
�dalguia detentora daquele domínio.
Porquê? Porque o chefe da linhagem, Nuno Martins de Chacim havia falecido quatro 
anos antes em 1284. Os seus descendentes eram muitos e não pensavam nem calculavam 
até onde ia a coragem reformadora do rei.

O povoamento no território adjacente
A historiogra�a chama ao povoamento na baixa Idade Média (século XI-XV) um terri-
tório povoado mas não enquadrado administrativamente171. É esse o papel que os forais 
têm neste período histórico, um ato político que confere enquadramento administrativo, 
através de uma autoridade superior, no caso o rei, concedendo um conjunto de regras, 
direitos e obrigações e as respetivas sanções a uma comunidade já estabelecida. Conce-
dendo-lhes também um território delimitado onde essas populações se podem instalar 
e arrotear, para seu sustento, mas subordinadas àquela entidade local da qual se tornam 
parte integrante.
O território adjacente a Alfândega, a leste, sul e poente, desde o reinado de D. Afonso 
Henriques, foram sendo estruturados em unidades políticas administrativas gover-
nadas por um poder local de homens bons, os concelhos, legitimados pelos Forais 
outorgados pelos reis D. Afonso Henriques (Urros, Mós e Freixo de Espada à Cinta), 
D. Sancho I (Freixiel-1195-1209172, Junqueira – 1201 e Penas Roias - 1187, doação 
de Silhade ao concelho de Mós – 1200), D. Sancho II (Santa Cruz da Vilariça) 
e D. Afonso III (Mogadouro e revalidação do de Penas Roias e Freixo de Espada à Cinta 
1272-1273173). 
Os reis seguintes, D. Afonso III e D. Dinis, procuram saber o que se passa no terreno 
através de inquirições gerais. D. Dinis é consequente e vai promover um programa político 
de restruturação administrativa de�nitiva deste território. 

171 Diaz Herrera, Carmen, 1999, pp. 123-156
172 Marques, Maria, 2010, p.27
 Freixiel recebeu Foral no reinado de D. Sancho II mas quem o outorgou foi a Ordem do Hospital. 

Cf. Alves, Francisco, 2000, vol. IV, pp. 422-425; e Portugaliae Monumenta Historica, Leges et Consue-
tudines, p. 424

173 Ventura, Leontina, 2011, vol. II, Doc. 538 e 539, pp. 125-126, Doc. 545, pp. 129-130, Doc. 587, 
pp. 168-170
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O rei D. Sancho I, em 1197, tenta convencer a Ordem do Templo a ceder-lhe Mogadouro 
e Pena Roias, em troca de Idanha e outras terras ao longo do Tejo174. Isso gerará um con-
�ito que se prolongará até ao reinado de D. Afonso III. Devido às reticências da Ordem 
do Templo em perder privilégios ganhos pelas doações dos senhores de Bragança de terras 
ermas que eles povoaram e defendiam com os seus homens175. D. Afonso III em 1272 
decide terminar com o impasse e decidir por sentença régia que os castelos de Penas Roias 
e de Mogadouro e todas as jurisdições, aldeias e pertenças que a Ordem do Templo tinha 
naquela região lhe fossem deixados. E ordenou ao seu Meirinho-mor Nuno Martins de 
Chacim que executasse a sentença176. Em maio do ano seguinte o rei comunica aos preto-
res da Ordem do Templo em Mogadouro e Penas Roias a sua sentença e quem a vai execu-
tar177. Entretanto em dezembro de 1272 dá uma primeira carta de Foral a Mogadouro e a 
Penas Roias, revalidando a que D. Sancho I deu em 1187178 e apresenta novos clérigos nas 
igrejas dessas localidades179. Os forais de�nitivos a Mogadouro e a Penas Roias só seriam 
concedidos em novembro de 1273. Entre os con�rmantes estava Fernando Fernandes 
Cogominho180. Tanto o executante da sentença como o con�rmante são personalidades 
importantes na região e familiares da linhagem Bragançã.
O concelho de Espada a Cinta enviou ao rei procuração para lhe pedir que concedesse 
nova carta de foral igual à de Mogadouro, porque a que possuíam, tinha por modelo o 
foro de Salamanca e o novo de Mogadouro seguia o foro de Zamora181. O rei acedeu 
porque pretendia agradar e cativar os moradores com as mesmas regalias como davam os 
reis de Leão e Castela.
Destacam-se destas ações duas grandes preocupações �xar a fronteira com Leão, promo-
ver o povoamento e defesa e enfraquecer a nobreza senhorial.
O território entre os rios Sabor e Douro vão ser estruturados ainda no reinado de 
D. Afonso Henriques com a criação dos concelhos de Mós, junto ao Sabor, e de Urros, 

174 Azevedo, Rui de, 1979, Doc. 100, pp. 160-161, Doc. 117, pp. 181-182, Doc. 118, pp. 183-184
175 Marques, Maria, 2010, p. 29.
176 Ventura, Leontina, 2011, vol. II, Doc. 526, pp. 115-117 - Presente nesse documento estava Fernan-

do Fernandes Cogominho
177 Idem, Doc. 563, pp. 147-148
178 Idem, Doc. 538 e Doc. 539, pp. 125-126
179 Ventura, Leontina, 2011, vol. II, Doc. 541, p. 127
180 Idem, Doc. 587, pp. 168-170; Doc. 588, p. 170
181 Idem, Doc. 542, pp. 127-128, Doc. 545, pp. 129-130
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junto ao Douro, e a oriente, Freixo de Espada à Cinta182. 
O primeiro a ser criado foi o de Mós (Molas ou Moas, no latim medieval). Em dezembro 
de 1162, D. Afonso Henriques concedeu carta de Foral aos moradores de Mós para man-
timento do Castelo que ali construíram. Este foral teve como modelo o de Salamanca, a 
cidade leonesa vizinha183. Esta preferência por Salamanca entende-se pela in�uência que 
esse centro urbano exercia nessa região, a quem as populações dessa raia estavam familia-
rizadas. Ao conceder os mesmos privilégios atraia-se povoadores.
Os limites do concelho estabelecidos no foral foram: 

“Hec sunt terminos de Molas: Per lo Portu de Figueira et inde a Parada de Retaes et inde aa 
Cidadona Vedra de susana et inde aa Para Vedra et inde ao Rego das Covas et inde a Anta do 
Serro du Masouco et inde pela Cabeça Pignoza de Cima de Cerzedo et inde aa Parada inter 
nos184 et Mugadoiro et inde aa Cabeza de Fundo de Freyxeneda de dextro et inde ao Vilar 
Antigo et inde ou Aviado de Dom Strigo et inde en a Tavaera aquas vertentes de Salavor et 
inde aas Penas Ruivas et inde ao Pelago do Cucu et inde a Serra do Cubu aquas vertentes 
contra Siladi et inde acima do Rebenton et inde acima das Cabreiras et inde aa Turre de 
Susaa de contra Siladi et ao Xeixo de sou Vilar de Lamelas et inde comodo sal en o colado de 
Carvalaosa et inde aa Cabeza Cavada et inde aa Cabeza d’ Alen de u Soutu du Lamazedu et 
inde a Fundo da Fraga inter Moas et Macaeira et inde acima das Olgas de Pay Martiis et inde 
aa Cabeza de Cima de Cabreira aquas vertentes usque ad Portu de Figueira”.
Destacamos a passagem seguinte desta delimitação que traduzimos: 
“… daí às Penas Ruivas, daí ao penhasco do Cuco, daí à Serra do Cubo, águas vertentes contra 
Silhade, daí acima do Rebentão, daí acima das Cabreiras, daí à Torre de Susão (atravessa o 
Sabor), contra Silhade …”. 
Realçamos os topónimos Silhade e Cabreiras. Desconhecemos se o local seria ou não 
povoado. Pelo menos o nome existe e é identi�cado, o que supõe familiaridade e reco-
nhecimento do sítio por aquela denominação. Também outro topónimo é o Pelago do 
Cuco (Penhasco do Cuco), que nos aparece nas delimitações dos concelhos de Torre da 
Junqueira, e depois no de Santa Cruz da Vilariça. Nos casos destes dois concelhos o 
topónimo seguinte a Pelago do Cuco é Serra de Gouveia. Curioso é que aqui no Foral de 

182 Hoje, Mós e Urros são freguesias do concelho de Torre de Moncorvo, enquanto Freixo de Espada à 
Cinta ainda é hoje concelho

183 Azevedo, Rui Pinto de, 1958, vol. 1, Tomo I, Doc. 284, pp. 363-366
184 Provavelmente a palavra correta será Mós
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Mós o topónimo seguinte é uma Serra, que se chama do Cubo. Será que se referem ao 
mesmo acidente geográ�co? 
Este foral seria con�rmado por D. Afonso II e em 1248 pelo rei D. Afonso III.
Vinte anos depois, D. Afonso Henriques concedeu novo foral a outra localidade, Urros 
(Orrio, no latim do documento), a sul, na vertente virada ao Douro. O foral, relativamente 
às obrigações, direitos e penalidades, segue o anterior, �liando-se na mesma tradição dos 
costumes de Salamanca185. Ambos têm uma preocupação comum serem �éis e obedien-
tes vassalos do rei de Portugal, com os mesmos privilégios que já estavam acostumados.
D. Sancho I haveria de ampliar o termo de Mós doando-lhe o reguengo de Silhade, na 
margem direita do rio Sabor.
O topónimo Silhades, ainda existe e foi uma extinta aldeia da freguesia da Ferradosa, no 
atual concelho de Alfândega da Fé, é o mais antigo topónimo documentado. Também no 
concelho de Moncorvo, que sucedeu ao concelho de Mós, existe o topónimo Cilhades. 
Embora, a localidade esteja situada na margem direita do Sabor, pertence hoje à freguesia 
de Felgar, concelho de Torre de Moncorvo. No foral do Concelho de Mós, que anali-
sámos atrás, na de�nição dos seus limites, o topónimo aparece bem identi�cado e sem 
margem de dúvidas186. 
A arqueologia propõe, fundamentado nas escavações recentes, que houve uma ocupação 
continua desde o �m do período Clássico. A citação do topónimo na documentação neste 
período, século XII, não signi�ca que o local tivesse população permanente. Pode signi�-
car simplesmente que o sítio já era reconhecido por um apelativo. Só que a localidade não 
estaria enquadrada politicamente. Pensamos que quando o foral de Mós foi concedido, em 
1162, o local não teria qualquer população signi�cativa, embora, já fosse um importante 

185  Azevedo, Rui Pinto de, 1958, vol. I, Tomo I, Doc. 347, pp. 462-466
186 Idem, ibidem, Doc. 284, p. 365
 Fraga, Ana Delgado, 2013, pp. 426-427, nota 4, cita o artigo: Santos, Filipe “Aspectos da morte no 

vale do Sabor. O mobiliário funerário Tardo Antiguo das inumações do Laranjal de Cilhades (Fel-
gar, Torre de Moncorvo). Achegas à cronologia de uma necrópole de longa duração”, In Arqueologia 
Medieval (Campo Arqueológico de Mértola), sem indicar data de publicação.

 O local possui vestígios de ocupação antiga que remonta à idade do Ferro e que se prolongou pelo 
período romano, com um hiato correspondente à época Flávia (séc. II a IV) e depois reocupado no 
século V, que segundo creem os arqueólogos se prolongou até ao século XII – XIII, coincidindo 
com a cronologia da citação do topónimo desta localidade em 1162 e com a doação em 1200. Os 
trabalhos arqueológicos foram realizados a propósito do Empreendimento Hidroelétrico do Baixo 
Sabor e revelaram a existência de uma necrópole medieval. O estudo evoluiu para a intervenção no 
terreno na jazida de Cilhade - Necrópole do Laranjal. A campanha decorreu até ao momento em 3 
fases, sendo coordenador o arqueólogo Filipe Santos
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ponto de referência. Essa importância advém da sua localização geográ�ca na margem do 
Sabor e na travessia do rio por barca ou a vau naquele sítio, quando as condições permi-
tissem. Era um ponto de comunicação entre a margem norte e a margem sul. A travessia 
neste local é uma tradição que vai permanecer até ao século XX, ligando Alfândega e 
Moncorvo. Geogra�camente, naquele ponto, o vale do rio Sabor abre-se proporcionando 
uma pequena planície aluvial, um espaço propício ao desenvolvimento da agricultura e 
da exploração do rio, indispensável ao sustento económico das populações aí instaladas. 
Como sítio de passagem e transposição do curso �uvial por pessoas, animais e mercadorias 
signi�cava que o local tinha vantagens económicas e políticas para os seus detentores.
No reinado de D. Sancho I, Silhade era considerado um território reguengo na margem 
direita do rio Sabor. 
Em maio do ano de 1200, encontrando-se a corte estanciada em Chacim, o rei D. Sancho 
faz doação aos povoadores presentes e futuros do concelho de Mós, do seu reguengo de 
Silhade. E doou-lhes pelos bons serviços que �zeram e faziam no Castelo de Mós187.
A vantagem política foi adquirida por prestarem bons serviços ao Castelo de Mós. Ser-
viços que podiam ser só económicos, porque participaram na construção do mesmo com 
materiais e mão-de-obra, ou uma vantagem militar e estratégica, porque a localização de 
Silhade, na transposição do Sabor, era importante para valorizar Mós do ponto de vista 
político, económico e militar. 
E, durante bastante tempo Silhade será termo do concelho de Mós188. 
A importância política e económica de Silhade não era só para o concelho de Mós. A 
nobreza instalada a norte em volta do Montemél, nas localidades de Sambade e Chacim 
também bene�ciam dessa importância estratégica nas comunicações sul norte. O rei ante-
cipa-se e reserva para si o exclusivo da passagem. Mas o caminho que esse ponto serve 
continua. E para reservar o exclusivo sobre o caminho, a nobreza estende o senhorio de 
Sambade para sul, apropriando-se da localidade de Sendim na vizinhança de Silhade. 

187 Azevedo, Rui de, 1979, Doc. 127, pp. 198-199
188 Hoje continua a ser um enclave da freguesia de Felgar na margem oposta do rio Sabor. Em Alfân-

dega da Fé reconhecem o topónimo como parte da freguesia de Ferradosa.No tombo de propriedade 
da Igreja de Santiago de Adeganha em 1542 o sítio ainda é apontado como limite entre os termos 
de Alfândega, Moncorvo e Mós
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O Povoamento da Vilariça
A Vilariça ou como se apelidava na Idade Média a Valariça é uma longa depressão geo-
lógica bastante fértil. E foi para aqui que as atenções dos nossos reis se viraram. Era um 
território que também estava na zona de fronteira com Leão.
O primeiro povoado a ter a atenção régia foi Torre da Junqueira.
O padre Luís Cardoso na seu Dicionário Geográ®co de 1747, na entrada de Adeganha 
escreve que no sítio onde se encontra o santuário da Senhora do Castelo “houvera huma 
grande cidade, cujo nome se ignorou, da qual ainda se descobrem parte de seus muros arruina-
dos”189. O Padre Luís Cardoso refere-se à localidade de Torre de Junqueira. Esta mesma 
sugestão é seguida pelo padre da freguesia em 1758. Diz o padre encomendado Apolinário 
Lopes do Rego, que no sítio onde está a capela de Nossa Senhora do Castelo havia ali um 
castelo em um alto monte de fragas e no fundo a vila190. 
Depois de ter concedido aos moradores de Mós o reguengo de Silhade, D. Sancho I, con-
cede em 1201, carta de Foral à localidade de Junqueira da Valariça (Vilariça), fundando 
uma nova localidade naquele território191.
Os limites de Junqueira eram, segundo o Foral:
«Et suos terminos de Iunqueira quomodo exparte per la Anta d’ Outer de Mulas et inde ou 
Nugedo de Pelago do Qucu et inde per lo Serro de Gouuea et inde per las Cabezas de Rio de 
Vides et inde per lo ameedo de Auoluaziis et inde per la aspera dontre Maziata et Inqueira et 
inde per lo valle do Freixeno na festo et inde aa Lousa do Fundo de Valongo et inde a Anta de 
Zima de Valongo et inde aa Cruce dontre Saamones et Frexenel et inde a Val do Torno quomodo 
intrat in rio de Frexeno et inde a Petra de Zima das uineas de Castro et inde aazima da Car-
reira de Villa Noua et inde per lo semedeiro de Crasto quomo intra in rego de Molinos a festo et 
inde acima do rego de Bulsedo et inde in esse directo aa Torre Mediana in esse directo a lo Seixo 
de Pala Lalia et inde a fondo de Valle Ilgoso et inde quomo se uadet rego a festo a Anta d’ Outer 
de Mulas»192.
Tradução adaptada do Latim medieval para Português dos limites de Torre de Junqueira: 
«Os limites de Junqueira partem pela Anta do Outeiro de Mós e daí ao Nugedo de penhasco de 
Cuco, daí pela Serra de Gouveia, daí pelas cabeças de Rio de Vides …» Neste ponto o limite é 
igual ao foral posterior de Santa Cruz da Vilariça. 

189 Cardoso, Padre Luís, 1747, p. 51
190 Capela, José Viriato, 2007, pp. 221 – 587; IN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ®co de 

Portugal, Vol. 1, nº 30, p. 241-244 – Adeganha, Vol. 18, nº ( J) 45, p. 299-302 – Junqueira, Adeganha
191  Cf. Gomes, Paulo, 1998, pp. 18-19
192 Azevedo, Rui de, 1979, Doc. 137, pp. 208-213
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Atentemos a dois topónimos identi�cáveis ainda hoje no território de Alfândega da Fé, 
Serra de Gouveia e Rio de Vides ou Redevides. E também os de Samões e Freixiel, junto 
a Vila Flor.
Entre os con�rmantes do Foral estão o alcaide de Junqueira, Garcia Peres, um presbítero 
e dois monges, Miguel e Paio, de Junqueira. Provavelmente Garcia Peres seja o �lho de 
Pedro Fernandes de Bragança, senhor da Terra. É uma hipótese! 
Esta localidade situa-se na margem leste do Vale da Vilariça num outeiro rochoso sobran-
ceiro ao vale. A sua posição permite descobrir toda a extensão do vale. Por ele segue a 
estrada para norte. Esta via é alternativa à que de Silhade seguiria pelo planalto até Sam-
bade, na falda da Serra. A intenção política do rei é assegurar o controlo de pontos estra-
tégicos tanto do ponto de vista militar como económico, promovendo a instalação de 
colonos.
Entretanto a sul e no reinado deste rei alguns colonos foram fundar um novo povoado que 
seria Santa Cruz da Vilariça193. Esta povoação ganharia carta de Foral em 1225 e integra-
ria nos seus limites a localidade de Torre de Junqueira com autonomia paroquial194. E é 
esta a realidade que vamos encontrar em 1258 quando se �zeram as inquirições.
Nas inquirições recolheram-se quatro testemunhos de habitantes da Junqueira, entre eles 
o prelado dessa igreja. Sobre a localidade dizem que a igreja e a vila pertenciam ao rei, com 
carta de foro e que os moradores apresentavam e sustentavam o abade, como era costume. 
O castelo era administrado por mandato régio.
Todos são unânimes em responder que Nuno Martins de Chacim possuía, por força ou 
porque lhe deram, metade da vila de Vilarelhos e que também a mulher e �lhos de Marti-
nho Tavaia possuíam a propriedade reguenga de Rio Mendeiro (Merdeiro)195. Nuno Mar-
tins de Chacim possuía ainda o reguengo de Prado da Ribeira, que era Préstamo de Torre 
de Junqueira, tomado já reinava o rei D. Afonso III.
As testemunhas também relataram outros abusos perpetrados contra a propriedade 
reguenga, sobretudo os bens que as ordens religiosas (Ordem de S. Francisco, designada 
de Santo António, as Ordens do Hospital e do Templo) adquiriram como dote de ingresso 
de pessoas oriundas desta localidade. Estas doações e esbulhos aconteceram durante o rei-
nado de D. Sancho II, na sua maioria. O mosteiro de Santa Maria de Bouro foi de todos o 
mais bene�ciado nesta região. Em Junqueira obteve três leiras de terra. Na área do julgado 
de Santa Cruz possuía duas partes da Lagoa que era local onde pousava o Rico-Homem.
As testemunhas respondiam àquilo que os inquiridores lhe perguntavam. E os inquiridores 

193 PMH-Inq p. 1274
194 PMH-Inq, pp. 1276-1277
195 Cf. Genealogia de Nuno Martins de Chacim, nos Anexos
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perguntavam quem se apropriou de bens reguengos e deixou de pagar foro ao rei e como 
alcançou. Por isso as respostas vão nesse sentido falando pouco sobre a localidade e mais 
sobre o que conhecem das usurpações praticadas pela nobreza e pelas ordens religiosas. 
A fundação de Santa Cruz da Vilariça prejudicou esta localidade. Na altura do foral a 
igreja tinha três clérigos e o castelo, um alcaide. No tempo da inquirição, a localidade tem 
juiz próprio e a igreja o seu prelado, apresentado e sustentado pelas populações ao patrono, 
o rei, como era costume.
Em 1225, o jovem rei Sancho II concede aos moradores que viviam na nova póvoa de 
Santa Cruz da Vilariça e que para lá se mudassem carta de foral igual às outorgadas pelos 
reis antecessores, D. Afonso Henriques e D. Sancho I, às localidades de Mós, Freixo de 
Espada à Cinta, Urros e Penas Roias. As questões judiciais, as penalidades e as multas são 
as mesmas em todas estas localidades e tiveram como modelo o Foral de Salamanca. A 
maior preocupação é a isenção dos povoadores em participarem nas operações militares 
organizadas pelo rei, porque eles estavam na fronteira e não interessava que abandonassem 
a região, desguarnecendo-a. 
Para o nosso estudo importa reter são os limites de Santa Cruz da Vilariça. E porquê? Para 
determinar o que se passava no planalto alfandeguense.
«Estes são as fronteiras de Santa Cruz denominados, por Pena Fria e de seguida por Casal de 
Godo e de lá pelo Tauza de Santa Maria, de seguida pela foz de Fontanas e de seguida por Peredo 
e por Talamos e de lá pela Lagoa de Mós e pelo penhasco do Cuco e de seguida pela Serra de 
Gouveia e de seguida pelo Couto de Sambade e por Burga e segue por Falagozia (Frechoso) e por 
cima de Pias ao Cruzeiro como se divide Freixiel e daí segue por Palas de Tieiras à Pena Fria.»196 
Há topónimos que ainda hoje existem e que podemos identi�car: Serra de Gouveia, Sam-
bade, Burga e Freixiel. E estão em sequência de sul para norte e situam-se a leste da Vila-
riça, e Freixiel do lado oposto. Percebe-se que a orientação tomada pelo agrimensor foi 
partindo para sul, depois para leste, depois para norte, depois para oeste e �nalmente para 
sul até ao ponto onde começou. 
Portanto a leste de Santa Cruz da Vilariça �cava a Serra de Gouveia e Couto de Sambade 
que eram contínuos. Rio de Vides já não é mencionado. A unidade administrativa que 
confronta é o Couto de Sambade, o que comprova a existência de Sendim da Serra e que 

196 Ventura, Leontina, 2011, vol. III, Doc. 182, pp. 222-226
 «Hec sunt terminos de Sancta Cruce pernominatos: per Pena Fria et deinde per Casal de Godo et 

inde ad Tauza de Sancta Maria et deinde per foz de Fontanas et deinde per Peredo et per Talamos 
per ad Lagona de Molas et per pelago de Cucho et deinde per illo Serro de Gouvea et deinde per 
Cauto de Sanbadi et per Burgaa et inde per Falagozia et per cima de pias ad cruce quomodo dividit 
Freisiel et inde ad Palas de Tieiras ad Pena Fria»
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os senhores de Sambade tinham estendido o seu senhorio pelo planalto, tal como nos 
relata inquirição de D. Dinis de 1288.
A inquirição ao julgado de Santa Cruz ocorreu no último dia de novembro de 1258. O 
julgado compreendia as seguintes paróquias Santa Cruz da Vilariça, com a sufragânea S. 
Salvador de Torre de Moncorvo, Santiago de Lodões, Santiago de Junqueira e S. Pedro de 
Santa Comba da Vilariça. O inquérito começou pela freguesia de Santa Cruz da Valariça 
(sic)197.
A primeira testemunha foi Dom Soeiro, prelado da igreja que disse que a vila e a igreja 
eram senhorio do rei. A vila tinha Carta de Foral e os moradores da vila sustentavam a 
igreja e apresentavam o abade pelo costume que tinham. E os moradores deram por suas 
almas terras reguengas a esta igreja e não faziam foro ao rei, situação que vinha desde o 
tempo dos reis antecessores a Afonso III. 
As testemunhas con�rmaram o que os de Torre de junqueira disseram que o con-
celho (concilium) de Santa Cruz dera a Nuno Martins de Chacim metade da vila de 
Vilar, que era reguenga, no tempo deste rei, D. Afonso III. E que este havia tomado 
à força o Prado da Ribeira, que pertencia ao prestameiro. Também o concelho dera 
terras reguengas a Martim Tavaia no lugar de Rio Merdeiro (Mendeiro), no tempo do 
rei D. Sancho II. E sabia que duas partes da Vila de Lagoa198 eram foreiras ao rei, e aí 
pousavam Ricos-Homens. 
Que também no reinado de D. Afonso III e dos seus antecessores, homens deste Conce-
lho doaram, por suas almas, às Ordens do Templo e do Hospital e ao Mosteiro de Santa 
Maria de Bouro terras reguengas. E que dois homens de Santa Cruz quando entraram 
na Ordem de Santo António199 legaram terras reguengas, no tempo do rei D. Sancho II, 
irmão de D. Afonso III, e �caram isentas de foro ao rei.
Uma testemunha a�rmou que tinha conhecido homens que sabiam que D. Fernão 
Mendes (Braganção) povoou Santo Estevão, que está sobre a Vila de Lodões, em tempo 
do rei D. Sancho I, o velho. E que os homens que habitavam essa localidade tornaram-se 
vassalos da Ordem do Hospital no tempo do rei D. Afonso II, pai de Afonso III.
Outro testemunho declarou como alguns homens desta vila de Santa Cruz deram a D. 
Pôncio Afonso de Baião propriedades e casas, que �caram isentas de foro ao rei e que este 
mandara construir um moinho. E que os �lhos de D. Pôncio possuíam aqueles bens200. 

197 PMH-Inq. pp. 1274-1276
198 Hoje aldeia da freguesia de Vale de Torrão, concelho de Vila Flor
199 Refere-se à Ordem Mendicante de S. Francisco
200  Cf. Gomes, Paulo, 1998, p. 18 - Diz este autor que D. Pôncio exerceu este direito quando possuíu a 

Terra de Bragança no reinado de D. Sancho I
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Depois continuou na Paróquia de São Pedro de Santa Comba da Valariça (sic)201.
O primeiro jurado testemunho foi o frade Pelágio Pais, mestre dessa igreja. Que pergun-
tado se o rei possuía a igreja e a vila, disse que não, que a igreja e a vila pertenciam ao 
Mosteiro de Santa Maria de Bouro por doação de D. Pedro Fernandes Braganção, o da 
Ledra, e de sua mulher D. Fruilhe Sanches para salvação das suas almas, no tempo do rei 
D. Afonso II.
As testemunhas con�rmaram o que os da freguesia anterior disseram que o lugar de 
Prados da Ribeira era reguengo e que D. Nuno Martins de Chacim possuía metade e a 
outra metade tinha os homens de Santa Cruz e que não a deviam ter porque essa metade 
era prestimónio de Torre de Junqueira e estava isenta e compunha-se de dez casais. E que 
Vilarelhos era reguengo e tivera termo próprio, e possuía Nuno Martins de Chacim, não 
pagando foro ao rei, porque lhe havia dado o concelho de Santa Cruz.
Continua a inquirição pela paróquia de Santiago de Lodões, no termo de Santa Cruz da 
Valariça. As testemunhas desta localidade repetiram o que as outras disseram.
Ainda no reinado de D. Afonso III o concelho de Santa Cruz haveria de disputar e de�-
nir os limites do lado sul do concelho, no sítio onde o Sabor desagua no Douro. Aquele 
território seria naquele tempo um grande pântano improdutivo.
Em 1273, os povoadores do vizinho concelho de Freixo de Numão, na margem sul do Rio 
Douro, propuseram-se arrotear e granjear aquelas terras. Os de Santa Cruz opuseram-se 
e levaram o caso ao rei que propôs que ambos os concelhos dividissem entre si aquele 
território e celebrassem um contrato de acordo mútuo onde estabeleceram os limites 
entre as duas circunscrições. Este acordo de�niu o limite sul do concelho de Santa Cruz 
da Vilariça. 
A Foz de Fontanas e o rio Douro passaram a ser o limite sul do concelho de Santa Cruz 
da Vilariça. Inicialmente Santa Cruz não ia até ao rio Douro. O concelho de Freixo de 
Numão �cou com a administração da passagem e travessia do Douro. Os povoadores do 
concelho de Numão e do concelho de Santa Cruz podiam romper, cultivar e pastar o gado 
em todo o território, deixando livre o porto onde a barca aporta e os caminhos202.
A localidade de Torre de Moncorvo em 1258 já estaria povoada como prova a existência 
de igreja onde já ocorriam sepultamentos e entradas de património desde os antecesso-
res de D. Sancho II. A localidade estava enquadrada na circunscrição administrativa do 
julgado de Santa Cruz, e pertencia à paróquia de Santa Cruz da Vilariça, como igreja 
sufragânea. Signi�cava que o provimento do pároco e sua apresentação competia a Santa 

201 Hoje Santa Comba da Vilariça
202 Ventura, Leontina, 2011, vol. II, pp. 130-131
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Cruz que em contrapartida recebia os réditos eclesiásticos aí angariados.
O topónimo sugere que a sua fundação se deveu a um membro da linhagem dos Bragan-
ções Mendo Alão de Bragança, que, no século XI, ali mandou erguer uma torre militar 
destinada a articular a defesa daquele território sobranceiro ao Sabor203. Esta personagem 
devia usar o epíteto de o Corvo, que �cou a identi�car quem a mandou construir, o Mem 
Corvo ou Menendis Corvo.
Este não seria o único Braganção que a toponímia medieval �xou. No documento que 
falamos atrás do acordo de limites entre Santa Cruz e Freixo de Numão detetamos a 
“armatam Fernandi Menendi”, que se traduz como o armado de Fernando Mendes. Devia 
ser outra estrutura defensiva erguida junto ao Douro e atribuída àquele senhor.
Os testemunhos na inquirição de 1258 dizem que a igreja de S. Salvador de Torre de 
Moncorvo era sufragânea da de Santa Cruz e que possuía terras reguengas que os mora-
dores dela lhe deixaram, em última vontade. Um dos testemunhos faz uma delação, 
dizendo que o rei estava a ser enganado pelos habitantes de Santa Cruz que compravam 
propriedades e não pagavam foro ao rei. Outro testemunho con�rma as doações a Pôncio 
Afonso (de Baião204).
A extinta Santa Cruz da Vilariça situava-se onde hoje chamam a Derruída ou Vila Velha 
de Santa Cruz205. O local é sítio arqueológico classi�cado situado na freguesia de Adega-
nha, concelho de Moncorvo206. A descrição do sítio arqueológico diz: 
«Perímetro defensivo irregular, sem formar cantos, fechando uma área relativamente pequena. 
A muralha, construída com pedra xistosa justaposta, deveria abrir-se numa única entrada, a 
poente, defendida por dois torreões circulares. No interior do perímetro defensivo observam- 
-se arruamentos, construções diversas e algumas paredes em ruínas, ainda com dois metros de 
altura. No topo do povoado são visíveis diversas estruturas bem conservadas e uma parede alta 
que poderão pertencer a capela ou a uma torre quadrangular. São também visíveis duas sepul-
turas escavadas na rocha».
O Padre Carvalho da Costa na sua obra Corogra®a Portuguesa e Descripçam Topogra®ca, 

203 Fernandes, A. Almeida, in Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa-Rio de Janeiro, 
Editorial Enciclopédia, vol. XXXII, p. 216 – citado por Pizarro, José 2007, p. 852 – nota 6

204 Pizarro, José, 1997, vol I, p. 29
 PMH-Inq., pp. 1274-1276
 Gomes, Paulo, 1998, p. 18
205 Santos Júnior, Joaquim Rodrigues dos, “A Derruida ou vila velha de Santa Cruz da Vilariça”.  

Rodrigues, Miguel Carlos Lopes Brandão Areosa e Rebanda, Nelson “Cerâmicas medievais do 
povoado deserti�cado de Sta. Cruz da Vilariça”. pp. 101-126

206 Classi�cado com o código do sítio 10888, Classi�cado como Monumento Nacional pelo Decreto 
n.º 26-A/92, DR, I Série-B, n.º 126, de 1 de junho de 1992
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em 1706. Diz: “que foy povoação antiga, assentada em huma imminencia entre o rio Sabor, & a 
ribeira Vellariça, aonde inda hoje se conservão os vestígios de muralha, casas, & igreja com o nome 
de Derruida, huma legoa de Moncorvo (…)»207. 
Gaspar Álvares de Louzada, em 1613, foi um dos primeiros autores a a�rmar a �liação de 
Torre de Moncorvo e sucessora da antiga localidade de Santa Cruz da Vilariça, no Livro 
das Igrejas e mosteiros que a Coroa destes reinos tem de seu Real Padroado no Arcebispado de 
Braga208. Diz “em os tempos antiguos esteve o sitio da Torre de Moncorvo mais abaixo da villa 
sobre a Valariça em hum tezo alto junto a ponte do Sabor aonde se vem muralhas antíguas a 
que os naturais chamão as derruydas de Santa Cruz [por respeito da ermida de Santa Cruz que 
ainda ali está] que foy a cabeça e matris das igrejas da Torre e a igreja de Santa Maria que oje 
he a matris lhe era naquelles tempos anexa”209.
Em parte a vila de Torre de Moncorvo foi sucessora da vila de Santa Cruz, porque a sua 
igreja primitiva era sufragânea da de Santa Cruz da Vilariça. Da sua extinção nasceram 
duas novas circunscrições: Torre de Moncorvo e Vila Flor. Torre de Moncorvo recebeu 
foral de D. Dinis em 12 de Abril de 1285210. E Vila Flor logo a seguir. De Santa Cruz 
conservou-se os costumes, que irradiaram para as novas circunscrições políticas que se 
fundariam na grande reforma administrativa de D. Dinis211. 

207 Costa, Padre Carvalho da, Corogra®a Portuguesa e Descripçam Topogra®ca (1ª Edição 1706), 2ª Edi-
ção, 1868, Braga, pp. 369-370

208 IAN/TT, Feitos da Coroa, Núcleo Antigo, nº. 121
209 Idem, ibidem, �. 877v
210 Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 221, nota 107
211 Gomes, Paulo, 1998, p. 19
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A fundação de Alfândega da Fé 
por D. Dinis
D. Dinis, o rei trovador, ou o cognome que lhe deu a historiogra�a tradicional, o Lavrador, 
por ter promovido o arroteamento e plantio do Pinhal de Leiria, promoveu durante o seu 
reinado uma profunda reorganização administrativa territorial na região que estamos a 
estudar. O seu reinado foi caracterizado pela sua política povoadora fundando diversas 
localidades, nomeadamente nesta região transmontana212, Vila Flor, Moncorvo, Alfândega 
da Fé, Castro Vicente e Bemposta, etc. Permitiu que duas localidades mudassem de local, 
conservando o mesmo nome e os privilégios concedidos: Mirandela213 e Castro Vicente.
D. Dinis teve particular atenção por esta região, primeiro por ter sido educado e nutrido 
pelo seu aio Nuno Martins de Chacim, o Meirinho-mor de D. Afonso III, e grande terra-
tenente desta região. É muito provável que na companhia do aio e da sua família ele tenha 
conhecido a região. Pela função que o aio desempenhava conheceu os abusos cometidos 
pela �dalguia sobre o património régio, sonegando terras, rendimentos e vassalos, causando 
perigo à autoridade régia. No entanto, entendemos que não foi só por simpatia que D. 
Dinis interveio na região. Preocupava-o, além dos atropelos da �dalguia ao seu património 

212 Gomes, Paulo, 1998, p. 19 - Este autor a�rma que D. Dinis esteve em Santa Cruz da Vilariça em 
1281

213 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 1, �. 54-54v
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o facto de aquela região estar na fronteira com o reino de Castela-Leão. Sobretudo as rela-
ções sociais e familiares, no quadro da sociedade medieval, que aproximavam as �dalguias 
de ambos os reinos.
Em segundo, as fronteiras do reino de Portugal não estavam de�nitivamente de�nidas 
nem consolidadas por qualquer tratado jurídico. O reino do Algarve havia sido de�niti-
vamente conquistado em 1249 pelo pai, posse que foi contestada pelo avô, Afonso X de 
Castela-Leão. A doação de�nitiva foi feita a D. Dinis quando nasceu. A norte, o território 
a leste do rio Côa ainda vacilava entre os dois reinos. O território de Bragança também. 
Além de estar escassamente povoado e profundamente dominado pela �dalguia descen-
dente da linhagem dos Braganções.
D. Dinis tinha também ambições territoriais. Acabada a reconquista para sul só lhe restava 
adquirir território por outras vias. Essa seria a estratégia a adotar. Primeiro atraiu o pode-
roso senhor de Albuquerque, João Afonso de Albuquerque, cujos territórios con�navam 
com Portugal, a sul do Tejo. Este �dalgo tinha outros trunfos importantes que interessa-
vam ao rei D. Dinis, além dos laços familiares que os uniam. Era descendente dos Sovero-
sas e legítimo herdeiro do património dessa linhagem. Era neto pelo lado materno de D. 
Martim Gil de Soverosa, o alferes de D. Sancho II e vencedor da lide de Gaia, onde morreu 
D. Rodrigo Sanches. Este �dalgo possuía um importante património fundiário na região 
de Basto e Panóias, herança de avoenga. D. Dinis nomeou-o seu Mordomo e fê-lo Conde 
de Barcelos. Casou o seu �lho bastardo mais velho, Afonso Sanches, com uma das �lhas, 
proporcionando a este o acesso à herança da mulher. Aproveitou a in�uência que aquele 
tinha na corte castelhana para celebrar o Tratado de Paz de 1297, na localidade de Alcañi-
ces encostada à fronteira transmontana, e consolidar de�nitivamente as fronteiras do reino.
Sucintamente estes são os factos que vão orientar a política de D. Dinis na região trans-
montana. Consolidar a autoridade régia na região, através do povoamento, submeter e 
diminuir o poder da nobreza e consolidar com o vizinho as fronteiras entre os dois reinos.

Recompondo o território
Em 24 de maio de 1286, D. Dinis concedeu à localidade que se chamava Além Sabor carta 
de foral e rebatiza de Vila Flor e Foz de Santa Cruz, com o foro de Santa Cruz da Vilariça. 
Esta localidade substituiria o julgado de Santa Cruz da Vilariça. Um ano antes, o rei fez o 
mesmo a Moncorvo. Os seus limites eram:
«Estes são os limites da vila de Vila Flor que nós supraditos senhor rei uno com a dita mulher 
mandamos e concedemos a vós povoadores de Vila Flor: esta sai pela Fonte de Vide daí ao Porto 
de Godeiros onde estão os moinhos, daí segue à Foz do Rio de Freixo, daí segue ao Porto de Boedo 
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pelo qual passa o Vale Longo da Valariça contra Santa Cruz, daí segue a direito contra Silhade 
onde noutro tempo dividiu Santa Cruz de Mós, daí segue pela Serra de Gouveia, daí segue 
pelo Couto de Sambade, daí segue por Burga, daí segue por Falagoziam e até ao �nal de Pias 
daí segue até à Cruz divide-se com Freixiel, daí pela aldeia de Vide onde se vê Vilarinho 
com Santa Cruz e entrar de novo na Fonte de Vide»214.
Dentro destes limites �cavam as localidades de Vilares da Vilariça e Vilarelhos. De realçar 
que a localidade de Silhade continua a pertencer ao concelho de Mós e ponto de referência 
importante de delimitação. 
O documento do Foral de Vila Flor está inserto nos livros da Chancelaria de D. Dinis em 
letra do século XV, no tempo da reforma da Chancelaria no reinado de D. Afonso V. Se 
retiramos a apresentação do concessor, dos subscritores, da data e local, o restante docu-
mento é uma cópia linha a linha do foral concedido por D. Afonso Henriques em 1162 
a Freixo de Espada à Cinta215. Com outra disposição é igual ao foral também concedido 
pelo mesmo rei ao Concelho de Mós. Contém as mesmas matérias do Foral de Santa 
Cruz de 1225. O facto de todos serem iguais con�rma a preocupação em não introduzir 
distinção nem grandes perturbações sociais, económicas, políticas e judiciais suscetíveis 
de provocar alterações na tradição que vigorava na região e manter os mesmos crité-
rios uniformes regionais nos tipos de crimes e comportamentos sociais, nas obrigações e 
direitos das populações, nas mesmas penas e valores pecuniários daquela zona. Mesmo 
que isso representasse um anacronismo o modelo que vigorava era o foral de Salamanca.
O Foral de Vila Flor é uma revalidação do anterior foral concedido por D. Sancho II a 
Santa Cruz da Vilariça que é reformulado e completado para preencher as lacunas do 
anterior. Quando depois D. Dinis concede foral a Alfândega da Fé de Sobre a Vilariça e a 
Crasto Vicente de Balsamão, reporta para este foral os costumes, que são as penas, multas, 
direitos e obrigações dos moradores daqueles lugares entretanto eretos. Pretende o rei 
�liar estas novas povoações naquela matriz que foi Santa Cruz da Vilariça.
Em 1288, dois anos decorridos da criação do novo concelho, D. Dinis procedeu às inqui-

214 IAN /Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, livro 1, fólios 166v a 169
 «(…) Son termini noto dicte ville de Villa Frol quos ergo superdictos domine rex una cum dicta uxore 

mandamus et concedimus vobis popularatoribus de Villa Frol est ista sahez per Fontem de Vite deinde ad 
Portum de Godeyros ubi stant molendinus deinde ad Focem de rivulo de Freyxeno deinde ad Portum de 
Boedo per que passant de Val Longo Valariciam contra Sancta Cruce deinde directu contra Silhade per 
ubi in alio tempore dividebantur terminus Sancta Crucis Mohes deinde per serram de Gouvea deinde 
sint vadit per cautum de Sambadi deinde per Burgaa deinde sint vadit per Falagoziam et per ®nem de 
Pias deinde ad Crucem sit dividit cum Freyxeel deinde per sine de aldeya de Vite ut videbat Villarinio cum 
Sancti Cruce de in intreveritit ad Fontem de Vice (…)»

215 Ventura, Leontina, 2011, vol. III, pp. 47-55
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rições. Face às anteriores de 1258 o que mudou foi o nome da circunscrição administra-
tiva. Já não é julgado de Santa Cruz, mas Julgado de Pena Flor, recuperando o topónimo 
basilar daquela localidade. Comparando com o Foral, a inquirição ignora as designações 
de Além Sabor e Foz de Santa Cruz da Vilariça.
[�. 13v]
«Julgado de Pena Frol
¶ Item a aldeyha que chamam Vilarelhos dizem as testemunhas que sooya seer regaenga del Rey 
e termho de Santa Crux e os de Santa Crux deron ende a meya a dom Nuno en tenpo de Rey 
don Sancho tio deste Rey por tal que os ajudasse e fez ende onrra e assi a tragen seus ®lhos. £ 
Seja toda devassa e entre y o moordomo del Rey por seus dereytos e chame-os el Rey 
sobrela meyadade».216

Já antes tínhamos visto, quando falamos de Santa Cruz da Vilariça, que na inquirição de 
1258 a nobreza havia-se apropriado de bens reguengos. Nomeadamente aquele que havia 
sido o seu aio, Nuno Martins de Chacim, recebeu metade de Vilarelhos da mão do conce-
lho de Santa Cruz, em tempo do rei D. Sancho II, talvez como paga de alguma proteção 
prestada. Traziam-na no tempo desta inquirição os descendentes daquele senhor. O rei 
sentencia que os �dalgos conservem a propriedade mas não exerçam qualquer jurisdição. 
Que entre o Mordomo régio, isto é, seja devassa, aberta, para cobrar os direitos régios e a 
única autoridade seja a do rei.
O rei necessitava de defender o território reguengo, base económica da coroa. 
O reguengo era território propenso à ganância dos poderes senhoriais laicos ou religiosos. 
A de�nição de usurpação do reguengo aconteceu depois de D. Afonso II e passou a 
designar todos os atos perpetrados por quem quer que seja que promovesse arroteamen-
tos e novos povoados, depois do reinado de D. Sancho I, sobre aquelas terras selvagens e 
livres sem consentimento e autorização escrita do rei. É uma política de defesa da base 
económica do reino, mas também da sua autoridade e potestas, poder.
Até aí, o costume consuetudinário concedia à nobreza e ao clero, quer regular, quer secu-
lar, o arbítrio de instalar colonos e arrotear terras, fazendo-os seus vassalos e tornando-os 
isentos. Os senhores exerciam nas suas terras toda a autoridade judicial, �scal, económica 
e religiosa no mesmo grau que o rei exercia nas suas terras, os reguengos. E é o con�ito 
entre estes poderes que se desenrola por todo o século XIII.
Como vimos os senhores de Sambade haviam promovido no reguengo o assentamento 

216 IAN/TT, Gavetas, Gaveta VIII, Maço 4, N.º 2 – In, Portugaliae Monumenta Historica. Nova Série. 
Volume IV/2. Inquisitiones. Inquirições Gerais de D. Dinis de 1288 e Sentenças de 1290 (Edição de José 
Augusto de Sottomayor-Pizarro), Lisboa, Academia das Ciências, [no prelo]
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de um povoado, Sendim da Serra. Esse privilégio e prerrogativa concedia a legitimidade 
de estenderem o seu domínio e autoridade por todo aquele território entre Sambade e 
Sendim, encostado ao Julgado de Santa Cruz da Vilariça.
A reação do rei para defesa do reguengo contra o impeto da nobreza foi dividir o terri-
tório. Primeiro fundou Alfândega da Fé e depois Castro Vicente. O rei alega que a fun-
dação destas duas localidades são no reguengo e limita territorialmente a extensão dos 
senhorios da nobreza, Sambade, Chacim e Balsamão. O objetivo é diminuir o poder da 
nobreza senhorial e ampliar o poder político e económico do rei217. 

A primeira fundação:
Alfândega da Fé de Sobre a Vilariça
Quando em 1290 D. Dinis declara na sentença das inquirições de 1288 que o senhorio de 
Sambade devia abandonar a jurisdição de Sendim e todo o território entre uma localidade 
e outra, porque estavam no reguengo, percebe-se que mais nenhuma localidade existia 
nesse território. Alfândega da Fé não existia. O nome poderia, talvez, existir. Porque o 
nome de uma terra ou de um sítio são os seus habitantes ou frequentadores que batisam, 
por referência geográ�ca, reconhecimento e identi�cação. Tudo o resto seria criação do rei. 
É provável que o sítio fosse conhecido ou pelo menos identi�cado por aquele nome 
Alfândega ou Fandega, como também aparece. O foral acresenta-lhe um determinante 
de lugar de Sobre a Vilariça, depois do nome. Este apelativo pretende �liar esta localidade 
àquele território. A terra da Vilariça é património do rei desde D. Sancho I e é este o 
argumento que D. Dinis evoca para reclamar aquele território.
O topónimo Alfândega tem origem moçárabe. A historiogra�a tem efetuado estudos 
que comprovam que houve migrações de cristãos arabizados que se instalaram ao longo 
do Vale do Rio Douro entre os séculos IX e XI. Alguns fugindo de perseguições, outros 
procurando viver entre iguais218. 
Oito anos depois de fundar Vila Flor. Reformando o território da Vilariça e quatro anos 
depois da sentença de 1290, decorrente da inquirição de 1288, pelo qual �cou a conhecer 
a extensão do poder senhorial, interessava agora atalhá-lo, fundando povoações. Em 1294, 

217 Pizarro, José, 2008, pp. 229-232
218 Diaz Herrera, Carmen, 1999, p.151, nota 75
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D. Dinis concede à povoação de Alfândega da Fé de Sobre a Vilariça, carta de foral219.
«[78v.] CARTA DE FORO D’ ALFANDEGA DE FEE
Em nome de Deus amem. Saibham quantos esta carta virem e ler ouvirem que eu Dom Denis 
pela graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve en sembra com mha molher Ranhia Dona 
Ysabel e com meus ®lhos infantes don A½onso e dona Costança faço carta de foro pera todo 
sempre aos pobradores e moradores da mha vila e do meu castelo de Alfandega de Fe de Sobre 
Valariça assi aos presentes como aos que han de viir (…)»
O dia escolhido, coincidente ou deliberado, é 8 de maio, dia de S. Miguel-o-Anjo, segundo 
o rito romano220. D. Dinis acompanhado da mulher, a rainha D. Isabel de Aragão, e �lhos, 
infantes D. Afonso e D. Constança, concede carta de Foro e privilégio, aos moradores 
e povoadores presentes e futuros da sua Vila e Castelo de Alfândega da Fé de Sobre a 
Vilariça, fazendo-os seus obedientes vassalos e se abstivessem de ter outro senhor fosse 
nobre ou clérigo.
O rei funda a sua igreja e reserva para si o padroado. O santo escolhido para patrono 
da igreja de Alfândega da Fé é S. Pedro. Embora, no seu interior haja um retábulo a S. 
Miguel-o-Anjo. S. Pedro, o príncipe dos apóstolos e o primeiro bispo de Roma, repre-
senta simbolicamente o carater fundacional que se quis transmitir ao lhe consagrar a 
igreja da nova povoação. No entanto, não deixa de ser curioso que no seu interior S. 
Miguel-o-Anjo vele pela proteção da vila e do seu castelo. 
A escassez populacional e a sua rarefação sempre foram característica deste território 
onde se fundaria a vila e Castelo de Alfândega. O rei preocupa-se com essa matéria e 
determina expressamente no foral incentivos para atrair colonos e instalá-los permanen-
temente. Para estimular o povoamento, a Carta de Foro concede aos que vem de novo o 
privilégio de isenção de pagar foro no primeiro ano.
«(…) per tal preyto e so tal condiçon que e no primeyro ano nom façam a mim nenhum foro 
(…) E mando que do dia que os ditos pobradores ®lharem as quayrelas e as vinharias que ata 
hum ano sejam feytas as casas e ata dous anos sejam as vinhas chantadas e ata cima de três anos 
averem vingados os herdamentos e desi adeante»
Também o valor do foro aplicado re�ete a preocupação do rei em atrair população para 
habitar a nova povoação.
«(…) e de sy a deante den a mim e a todos meus sucessores cada hum pobrador [�. 79] ou mora-
dor dez soldos de portugaeses por dia de San Martinho en cada hum ano. Outrossi darem a 

219 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 2, �s 78 v e 79
220 Costa, Avelino, 1997, vol. I, pp. 500-501
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mim e a todos meus sucessores cada ano a meyha da protagem e das vozes e das coomhas e a 
outra meadade �lhala o concelho pera si. (…)»
Os povoadores estavam organizados em concelho e �cariam com metade dos direitos 
judiciais (multas e penalidades) e de portagem cobrados. Isto era uma vantagem relativa-
mente às terras dos senhores, que �cavam com essas receitas. O direito consuetudinário, 
os usos e costumes, seria o estabelecido na Carta de Foral de Vila Flor, que adopta os 
contratos anteriores concedidos às localidades vizinhas. 
O governo do concelho seria presidido por dois juízes eleitos pelo povo que tomavam 
posse pelo tabelião (o notário) sob juramento dos Santos Evangelhos. O tabelião era 
outro privilégio com que podiam contar. Sendo funcionário nomeado pelo rei esse repre-
sentaria o poder régio em permanência no concelho. Além de reduzir a escrito tudo o que 
fosse deliberado. O documento escrito ganha vantagem à palavra e à memória.
A nova vila e seu concelho tinham os limites que se seguem: 
«E dou a eles por termho dessa vila de Al½andega de Fe como parte com Sanbady e como parte 
com Vila Frol e com a Torre de Meencorvo e como parte com Moos pela vrea de Saavor e como 
parte per Mogadoyro per essa vrea de Saavor e como parte per Chacim assi como o eu hey e de 
dereyto devo a aver.»
O limite norte eram o couto de Sambade e a Honra de Chacim, mais para nordeste. A 
leste e sul o rio Sabor e a sudoeste e poente, Moncorvo e Vila Flor. Silhade é o limite 
com o concelho de Mós e ponto onde se encontram os concelhos de Mós, Vila Flor e 
Alfândega. A serra de Gouveia, topónimo citado quer no Foral de Santa Cruz da Vilariça, 
quer no Foral de Vila Flor, é ignorado. Talvez por ser ponto delimitativo tão óbvio que 
não mereceu menção. 
O novo concelho integrava todo o reguengo disputado na inquirição feita seis anos antes, 
incluindo a aldeia de Sendim (da Serra). 
Para reforçar a sua autoridade e como símbolo do seu poder, D. Dinis ordena que se cons-
trua um castelo para defesa e proteção das populações, porque, lembra, estão em terra de 
fronteira. E o inimigo é o rei de Castela-Leão.
Em Vila Flor o rei concedeu carta de feira no dia em que concedeu a Carta de Foral 221 
- «mando fazer feyra cada mes em a Villa Frol. E qua comece a fazer quinze dias andados de 
cada huum mês e dure per três dias.» Também em Alfândega, D. Dinis em setembro do ano 
seguinte de 1295, mandou que se realizasse feira na vila.
No campo religioso a fundação da nova localidade despertou o interesse do arcebispo 
de Braga. Em 1295 o vigário do arcebispo sugeriu que se dividisse a nova igreja fundada 

221 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 2, �s 73-73v. Data: 1286, Maio, 24
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em duas novas abadias. Opôs-se o abade que o rei nomeou. Decidiu-se que se voltaria 
ao assunto quando aquele abade fosse substituído, o que ocorreu em 1321. Nesta ocasião 
o arcebispo D. João de Soalhães propôs ao senhor de Alfândega dividir-se a igreja de S. 
Pedro criando a de Santa Maria. A primeira permaneceria no padroado régio e a segunda 
seria do padroado arquiepiscopal. Quatro anos depois celebrou-se a concórdia entre os 
dois abades para a divisão dos bens e direitos da abadia de S. Pedro222.

Con§itos territoriais
A fundação de Alfândega da Fé de Sobre a Vilariça no reguengo vizinho do senhorio 
nobre de Sambade foi um ato característico do arbítrio régio e da sua autoridade. Isso 
provocou reações. A nobreza viu o seu domínio limitado. As condições de atratividade 
que o rei concedeu a Alfândega foram percepcionadas pelas populações das povoações 
dominadas pela nobreza como uma ameaça à sua autonomia e privilégios.
O primeiro con�ito entre os senhorios e o rei por causa da nova circunscrição e contra 
o costume e prática senhorial aconteceu em dezembro 1304. Heitor Nunes de Chacim, 
herdeiro do pai, Nuno Martins de Chacim, como senhor de Chacim reclamou junto do 
rei que fosse determinado a extensão do seu senhorio de Chacim. O rei alegava que o 
território a sul de Chacim e Balsamão, onde se situava a póvoa de Castro Vicente eram 
reguengos e portanto não isentos, e os seus moradores vassalos d’ el Rei. O que estava 
em causa e em con�ito eram os alegados limites que Pedro Fernandes de Bragança havia 
determinado no reinado de D. Afonso II, como se documenta na inquirição de 1258. É 
uma testemunha da paróquia de S. Geraldo de Banrezes, que citamos atrás que atesta que 
estes limites foram de�nidos por D. Pedro Fernandes Braganção quando foi Senhor da 
Terra de Bragança e que os limites eram pelo Rio de Porcas, daí seguia até onde este rio 
desaguava no Rio de Cabras e seguia até onde o rio de Cabras desaguava no rio Sabor223. 
Estes limites coincidiam com o que seria a fronteira entre o concelho de Castro Vicente 
e Alfândega da Fé.
A discórdia de Heitor Nunes e mulher acerca dos limites de Chacim e Balsamão com 
Castro Vicente arrastaram-se. A favor das suas pretensãos faltavam argumentos de peso, 
os elementos escritos. O casal acabaria por morrer durante esta pendência judicial. Os 
herdeiros e testamenteiros foram citados para comparecerem e justi�carem as suas ale-
gações. Faltaram e foram julgados à revelia. A sentença régia de 1290 havia determinado 

222 Este assunto se desenvolverá no capítulo da Organização Religiosa
223 PMH-Inq pp. 1315
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que metade de Chacim e de Balsamão eram do rei e a outra metade era dos �dalgos. O rei 
dera a sua metade aos �dalgos224. Neste contencioso o rei quis saber mais em pormenor. 
O rei alegava que o «termho de Balsamom era apreitado fora do termho de Chacim sendo Bal-
samom pobrado e Chacim pobrado» e que «Balssamom quando era pobrado era todo regaengo 
com seu termho e agora o he». E decidiu que «julgasse per meus, os dictos herdamentos de Crasto 
Vicente e de Balssamom per aquelas devisoens». 
Na sentença �cava de�nido que os limites de Chacim e os de Balsamão eram: «que o 
termho de Chacim parte pelo Sovereiro do Viso contra Castro Vicente e desi aa Portela Martim 
Jograz pera Quitan Solamente e pera qui foy e he termho de Chacim [todo] (…) o termho de 
Balssamom de contra Saalvor se começa de la Foz de Val Paayo e ende a Foz de Zivo e ende no 
Pedrogão de Moraaes e ende aa Bona Mahadre e ende aos Campanelos e ende acima do Val dos 
Madeiros e entra no rio Dosina ao Foonte Telheiro e ena a Cruz de San Cristovam e ende aa 
Ribeira do Ameedo e ena aa Portela de Martim Jagues e ende aa Sovereira do Viso e ena ao Rio 
de Cabras e ende aa Foz de Valpaayo husse começou».
A consequência imediata desta disputa foi a carta de Foral que D. Dinis concedeu à 
póvoa de Castro Vicente em dezembro de 1305. O primeiro privilégio que o rei concede 
aos moradores de Castro Vicente é que sejam seus vassalos �éis e obedientes. O rei dá-
lhes um prazo de 3 a 5 anos para se instalarem e começarem a pagar o foro determinado. 
Devem os seus moradores instalar concelho e para a governança da localidade eleger dois 
juízes. Outro privilégio que Castro Vicente têm face aos demais concelhos vizinhos é o 
das travessias do rio Sabor e dos demais cursos de água que delimitam a nova circunscri-
ção administrativa. Diz expressamente o foral: «barco ou barcas ou pontes se as o concelho hy 
fezer serem suas». 
Os limites do concelho de Castro Vicente de Balsamon eram:
Primeiro, com Chacim:
 «pela portela de Ryo de Cabras e de si aa Sovereira do Viso e dali a outro marco da Portela 
da Val de Cervas e di aa Portela de Maiogras e de si pelo regeiro das Olas a½esto atee o Forno 
Telheiro e di pelo regeiro que vem de San Christovam ata a Figeira da Edra e de si ao marco 
da Cruz de San Christovam e dali pelo lonbo acima de Montemel e pela cumeeira de Montemel 
agua vertente es contra Chacim como vay aacima da cabeça do Leodmiro e di agua vertente com 
Chacim com a Portela de Rio de Cabras husse começou e por estas devisoens parte com Chacim» 
Segundo, com Mogadouro, Bragança e Alfândega da Fé:

224 IAN/TT, Gavetas, Gaveta VIII, Maço 4, N.º 2 – In, Portugaliae Monumenta Historica. Nova Série. 
Volume IV/2. Inquisitiones. Inquirições Gerais de D. Dinis de 1288 e Sentenças de 1290 (Edição de José 
Augusto de Sottomayor-Pizarro), Lisboa, Academia das Ciências, [no prelo] - negrito registam-se 
as sentenças de 1290
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«item como se começa na Foz de Val Paayo e prela vrea d’ aagua de Saavor a½esto commo 
entre novo em Saavor e pera que parte com Mogadoiro Azivo a½esto ao Pedrogão de Moçaenz 
(Morais) e de si a Bona Madre per Azivo afesto atee Gondovaom e per a que parte com Bra-
gança e di aa Portela de Cima de Vil de Chacim pelo Carril a½esto aguas vertentes como vay aa 
cabeça do Leodmiro e pelo cume do Montemel hunace aagua de Rio de Portos aproam hu entra 
en Rio de Cabras e pera que parte com Alfandega»225.

A concessão de Sambade a Alfândega da Fé
Quem também não apreciou os privilégios que o rei concedeu à nova povoação de Alfân-
dega foram os moradores de Sambade. Eram eles que de facto governavam o couto, por 
doação de Pedro Fernandes. Sendo os de Sambade ciosos do seu território tal como os 
moradores da nova localidade que pretendiam expandir a sua, o con�ito seria inevitável.
Em março de 1308, 14 anos depois da carta de Foral a Alfândega, os habitantes do couto 
de Sambade pediram ao rei que queriam ser seus foreiros e vassalos, abdicando da tutela 
da nobreza que até ali os tinha senhoreado. O rei aceitou mas impôs-lhes que pagas-
sem foro dobrado e conservassem o estatuto de autonomia concelhia, as aldeias que lhes 
pertenciam como até aí tinham tido sob a alçada da nobreza, e os limites de�nidos com 
Alfândega da Fé e com Castro Vicente226. 
No entanto, em julho desse ano os representantes de Alfândega da Fé, João Martins, 
abade da igreja da vila e Pero Peres, vizinho, enviam carta ao rei, dizendo-lhe que o 
Concelho de Alfândega ganhou o pleito judicial que tiveram contra os de Sambade, cuja 
intenção era absorver aquela localidade e as suas pertenças, para as obras de construção e 
mantimento do castelo. O rei consente que Alfândega possua Sambade, mas reserva para 
si o senhorio eclesiástico, o padroado dessa igreja de Santa Maria, e também o padroado 
das igrejas feitas pelos de Sambade, ou as que venham a fazer227. 
Os de Sambade aceitam perder a sua autonomia administrativa e integrar a nova loca-
lidade sob algumas condições que são estabelecidas em Postura. Ambas as localidades 
decidiram, em janeiro do ano de 1309, eleger um procurador que fosse à cúria régia 
sancionar a postura que deliberaram. O Concelho de Alfândega reunido no local acos-
tumado nomeou o vizinho Pero Peres. Os de Sambade, reunidos em concelho no local 

225 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv 3, �. 47-47v; Gavetas, Gav. 11, mç. 9, n.º 1
226 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, �s 67v-68v
227 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, �. 64
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acostumado, nomearam Martim André seu procurador228.
A postura que os de Sambade e os de Alfândega estabeleceram entre eles em dezembro 
de 1308 de�nia que dos dois juízes que havia em Alfândega da Fé um seria eleito pelos 
de Sambade, no dia de S. João. Este juiz não devia morar na vila de Alfândega. Mas, devia 
ir à quinta-feira e ao sábado à vila para ouvir os litígios e fazer a justiça. Também propu-
nha que o concelho tivesse dois procuradores e dois andadores, um de cada localidade. 
As aldeias de Soeima e de Vila Nova continuariam como estavam se assim entendessem. 
Se permaneciam com Sambade ou integrariam Alfândega. Todos contribuiriam para a 
demanda. Se os de Sambade ganhassem pagariam as custas do processo. Também �cava 
de�nido na postura quais eram os limites entre as duas jurisdições e como dividiriam o 
território. Os de Alfândega queriam povoar o sítio a que chamavam Veiga Queimada. Os 
de Sambade não aceitavam. Só consentiriam se os de Alfândega lhes deixassem Vales, 
exceto os herdamentos de Arnóias, Linhares e Jabais. Esta postura só seria válida se os de 
Sambade fossem vassalos do rei e abdicassem do senhorio da nobreza229.
Em 15 de fevereiro de 1309, o rei con�rmou e aceitou a postura estabelecida entre Sam-
bade e Alfândega da Fé. Sambade, e as suas aldeias, passaram a ser foreiras do rei. Sam-
bade perdeu a sua autonomia concelhia ao integrar o concelho de Alfândega, mas ganhou 
o privilégio a ter um dos dois juízes eleitos e participar na governança do novo conce-
lho230. 
Os con�tos territoriais não foram só entre Sambade e Alfândega, mas também com a 
outra circunscrição administrativa criada, Castro Vicente. 

João Afonso primeiro donatário
Entretanto um novo protagonista e bastante zeloso do seu património ia surgir. O seu 
nome era João Afonso, �lho bastardo do rei.
Entre 1313 e 1314 D. Dinis vai bene�ciar com bens fundiários o bastardo João Afonso, o 
mais novo231. Começa por lhe doar a quintã de Montagraço em 1303232, perto de Lisboa 

228 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, �s 67v-68v
229 Idem, ibidem
230 Idem, ibidem
231 Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 197
232 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, �. 28
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e de Ervas Tenras, na Beira Interior, em 1305233. No entanto, os bens fundiários doados 
vão-se concentrar na região de Trás-os-Montes. Primeiro, em março de 1313 D. Dinis 
doa a João Afonso as aldeias do Outeiro de Miranda, Vila Verde de Bragança, Vilarelhos 
na Terra da Vilariça, Cortiços e Cernadela na Terra de Ledra234. Em julho desse ano de 
1313, nova doação agora da vila de Alfândega e do lugar de Nozelos235. Um mês depois, 
em agosto, segue-se nova doação, agora do julgado de Portocarreiro, junto a Pena�el e ao 
rio Tâmega236. Em outubro, nova doação de bens fundiários, agora a sul de Coimbra, a 
vila de Arouce, a Lousã e Ázere237. Em 29 de março do ano seguinte de 1314, última 
doação de D. Dinis ao bastardo João Afonso. Desta vez na terra de Bragança, doa-lhe a 
Vila de Rebordãos238.
Doava nas condições seguintes «termos novos e velhos rotos e por romper, montes e fontes, 
pastos e aguas, entradas e eyxidas e pertenças e com portagem, vozes e coomhas, omezios e todo 
outro jur e dereito real que eu hy ey e de dereito devo aaver tanbem tenporal como spiritual; 
e mando que as ajades huns e quites e eysentas de todo chamamento e de todo foro que amim 
ande fazer» para «vos e os vossos ®lhos liidimos e aqueles que de vos decenderem lidimamente 
de dereyta linha»; a reversão para a coroa só aconteceria «se per ventura vos ou vossos ®lhos 
liidimos ou aqueles que deles dessenderem liidimamente de dereyta linha morrerdes sem ®lhos 
liidimos a sobredicta terra com todos seus termos e pertenças e com todos seus melhoramentos 
tornasse aa corona do reyno livremente sem embargo nenhum»239. 
A independência de Alfândega durou dezanove anos, e de novo regressou à tutela de um 
senhor. Desta vez pela mão do rei. Era este o signi�cado da potesta régia.
As doações concentram-se sobretudo na região de Bragança: aldeias do Outeiro de 
Miranda, Vila Verde de Bragança, Vilarelhos na Terra da Vilariça, Cortiços e Cernadela 
na Terra de Ledra, vila de Alfândega e o lugar de Nozelos e a Vila de Rebordãos. Ainda 
no norte do país o julgado de Portocarreiro. No centro a vila de Arouce e a Lousã e Ervas 
Tenras (concelho de Pinhel). No sul a Quintã de Montagraço240. Todas elas constituíam 
um património que seria herdado pelo �lho varão legítimo mais velho, um morgadio. 

233 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, �. 42v.
234 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 3, � 82
235 IAN/ Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 3, � 83v
236 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 3, � 84
237 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 3, � 84v
238 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 3, � 85v
239 Idem, ibidem
240 Pizarro, José, 1997, vol. I, pp. 196-197



Alfândega da Fé

99

Estava vedado a dispersão por herança. O processo de como decorreria a sucessão futura 
foi sendo estabelecido ao longo das seis doações. D. Dinis vai aprimorando o regime 
sucessório, que seria o modelo adotado. Se não houver �lho varão, herdará a �lha mais 
velha que tiver. Se não houver �lhos de linha direita, herdará a colateral que seja descen-
dente do dotado ou do dotador. E caso não haja nenhum tipo de descendência, retornará 
à coroa. 
Nesses senhorios, João Afonso exercia todos os direitos de foro judicial, político, eco-
nómico e religioso. No campo judicial con�rmava a eleição dos juízes e podia exercer 
a justiça cível e crime, inclusive julgar os homicídios. Como juiz supremo podia decidir 
as apelações das decisões do juiz da terra. No campo político, o senhor podia escolher 
os o�ciais que desempenhavam as funções administrativas, militares e policiais, nomear 
alcaide e outras funções necessárias ao provimento e mantimento dos castelos, e san-
cionar as decisões decididas em coletivo pelo concelho dos Homens Bons. No campo 
económico tinha direito a receber todos os impostos, taxas e outros tributos que cabiam 
ao rei, os direitos reais. Também podia administrar a terra, concedendo-a por contrato a 
novos colonos que a quisessem cultivar. Tinha direito sobre os maninhos e a sua explora-
ção. No campo religioso, tinha o padroado das igrejas, cabia-lhe apresentar o sacerdote e 
receber os direitos eclesiásticos que essas igrejas estavam obrigadas. En�m, gozava nessas 
terras do privilégio de isenção. Todos os habitantes dessas localidades eram seus vassa-
los e deviam-lhe obediência. Nenhum funcionário régio tinha o direito de devassar as 
suas terras nem de demandar qualquer um dos seus vassalos. Este era o estatuto da alta 
nobreza. A luta que D. Dinis desencadeou para lhe diminuir o poder e subjuga-la, con-
feria agora ao seu �lho esses poderosos privilégios, blindando-os mesmo, juridicamente, 
contra possíveis arremetidas dos seus sucessores. 
O seu património foi aumentado com as doações do irmão Fernão Sanches em 1323 
em Miranda, Bragança, Vilarinho da Castanheira, Favaios, S. Lourenço de Riba Pinhão, 
San�ns, Almodôvar e no Reino do Algarve 241.
O reconhecimento legal da paternidade aconteceu em 13 de abril de 1317, embora, de 
facto sempre D. Dinis o reconhecesse como �lho. D. Dinis mandou passar carta de legi-
timação de paternidade de João Afonso, cuja mãe chamava-se Maria Peres. E só faz este 
documento para ultrapassar o estigma social e legal de ser bastardo - «E mando que a ley e 

241 Pizarro, José, Idem, p. 195 - vide Nota 173 - (doação feita a 31 de Jan. - ANTT, Gavetas, III 4-8 - e 
con�rmada por D. Dinis a 16 de Mar. - IDEM Ch. de D.Dinis, lv 3, �s.l49-149v e Gavetas, III-6-7)
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o direito que priva aqueles que non son legítimos por mim non ajam este logo nen lhy enpresta» 
- de forma a receber todas as honras que recebem os �dalgos legítimos242.
João Afonso casou com Joana Peres Ponce das Astúrias em 1315243, que era bisneta por 
via materna de Nuno Martins de Chacim. Seu avô foi Gil Nunes de Chacim que casou 
com Maria Martins Zote. E deste casamento nasceu uma �lha, Sancha Gil que casou 
com Pero Ponce das Astúrias244. Tinha os seguintes irmãos Rodrigo e Isabel. Do casa-
mento de João Afonso com Joana Peres nasceu uma �lha, Urraca Afonso, que casaria 
com Álvaro Pires de Gusmão, com descendência. De uma barregã haveria de nascer uma 
�lha, Leonor Afonso, que casaria com Gonçalo Martins de Portocarreiro245, do qual não 
houve descendência246.
Este casamento vai habilitá-lo à herança dos Chacim. O senhorio de Chacim não vai ser 
transmitido por esta via matrimonial. João Afonso vai adquiri-lo a outro herdeiro, Nuno 
Martins de Chacim, abade de Fonte Arcada, parente e descendente do homónimo aio 
de D. Dinis. Essa compra foi efetuada em 31 de agosto de 1315 e foi testemunhada por 
Nuno Gonçalves Cogominho, almirante, (descendente de um antigo senhor de Chacim 
Fernando Fernandes Cogominho) e Fernão Rodrigues Redondo247.
João Afonso não sobreviveria à morte do pai, e à subida ao trono do irmão e herdeiro, D. 
Afonso IV. João Afonso atraiu sobre si o ódio do novo rei, devido à presumida simpatia e 
preferência que este teve do pai de ambos. Uma das suas primeiras ações, depois de subir 
ao trono, foi julgar, sentenciar e executar João Afonso e con�scando-lhe todos os seus 
bens. De novo Alfândega da Fé voltava à esfera régia. 
A ação do primeiro senhor donatário de Alfândega, desde julho de 1214, e senhor de 
Chacim foi reclamar o que achava que lhe pertencia. Os con�itos foram sobretudo por 
causa dos limites com Castro Vicente.
O primeiro con�ito de�agrou logo em setembro de 1314 e envolveu a disputa da aldeia 
de Soeima. Castro Vicente reclamava que a aldeia de Soeima lhes pertencia enquanto os 
de Alfândega defendiam que não, que ela sempre fora termo de Sambade. Já antes deste 
contencioso tinha havido demanda entre Alfândega e Castro Vicente e que estes últimos 
ganharam o pleito. O rei esclareceu que de facto Soeima havia pertencido a Sambade, 

242 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, �. 110v
243 Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 198
244 LL, vol. II, Tomo I, pp. 446-447
245 Pizarro, José, 2008, pp. 313-314
246 Sousa, D. António Caetano de, 1735, Tomo I, p. 281
247 Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 198 – nota 193 - IAN/TT, Gavetas, XIV-4-29
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quando tinha sido senhorio da nobreza. Quando o rei deu Sambade a Alfândega, doou 
Soeima a Castro Vicente, porque a aldeia encontrava-se dentro dos limites do novo con-
celho. E fez tudo isso de acordo com o poder e autoridade que possui. E esclarece com 
uma frase lapidar: «esto podia eu fazer muy bem, partir os termos antre huma vila e outra, e 
posso fazer de huma vila duas e de duas vilas huma» 248.
Em 1319, novo con�ito de�agrou a propósito dos limites de Castro Vicente com as juris-
dições de Alfândega da Fé e de Chacim, ambas representadas por João Afonso. Os pro-
curadores de Castro Vicente arguiam que João Afonso lhes �lhara, isto é, tomara para si e 
à força contra a vontade dos seus habitantes as aldeias de Gebelim, de Felgueiras, de Vale 
de Dona Bona, de Peredo, de Carvelas, de Lombo, das Olgas e dos Olmos com os seus 
termos bem como herdamentos e vinhas que pertenciam ao termo de Castro Vicente. 
João Afonso defendia-se dizendo que essas aldeias eram termo de Chacim e que o 
foro era dele. O rei sentenciou que João Afonso havia exercido força e esbulhou Castro 
Vicente de aldeias, herdamentos e vinhas que eram do seu termo e a legítima posse delas. 
Ordenou aos seus agentes na região que devolvessem essas aldeias, herdamentos e vinhas 
ao concelho de Castro Vicente249.
A vila de Castro Vicente, em fevereiro de 1316, onze anos depois de ter sido fundada, 
pediu ao rei autorização para mudar de sítio. A razão que alegavam era que o local «era 
doentio e maao pera aqueles que hy avyam de morar e degnareen e que adoeciam e morriam 
muytos». O rei anui ao pedido dos Homens-Bons do concelho de Castro Vicente, para 
mudarem para outro sítio perto e dentro do termo, onde chamam a Cabeça da Cruz. E que 
no «logar da Cabeça da Cruz se faça agora de novo a dicta villa, tenho por bem e mando que aja 
nome Crasto Vicente assi como antes avya». Na con�rmação desta carta está o capelão régio 
e o rabi judaico. Porquê? Desconhecemos. A corte está em Santarém, e por casualidade 
ambos estavam presentes. A sua presença será só casualidade? Ou o assunto interessa 
também aos membros da comunidade hebraica, e é necessária a anuência do Rabi? Será 
que em Castro Vicente habitaria uma comunidade judaica 250?

248 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 3, � 87v
249 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 3, � 124
250 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 3, � 98v
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Sítio da Vila Velha de Castro Vicente. Capela do Senhor da Fraga
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Alfândega ao longo do século XIV
O poder régio assistiu no novo século ao reforço da centralização política. Concorreu para 
o prestígio da coroa a criação da Universidade de Coimbra251. Concorreu para reforço do 
poder régio a extinção da Ordem do Templo e a sua substituição por uma instituição 
nacional, a Ordem de Cristo, que absorveu o património e prosseguiu os objetivos e 
regras da extinta instituição. A nacionalização da milícia do Templo permitiu ao rei ter ao 
seu dispôr uma força militar disciplinada e pro�ssional exclusivamente dedicada à guerra, 
sem se preocupar com o concurso das mesnadas dos �dalgos para a hoste régia. Permitiu 
também dispôr do vasto património dessa instituição, imprescindível para sustentar e 
cativar uma nova clientela.
As sentenças emitidas em consequência das inquirições agudizaram a clivagem entre o 
rei e a nobreza. À frente do partido nobre está o alferes do herdeiro ao trono e IIº Conde 
de Barcelos, D. Martim Gil de Sousa de Ribavizela, que faleceu em 1315. O herdeiro 
D. Afonso põe-se do lado da nobreza, contra os meios-irmãos. Do lado do rei estão os 
bastardos, Afonso Sanches, Mordomo-mor, Fernão Sanches e João Afonso, nomeado 
alferes-mor do rei. O único que se distancia desta contenda civil é Pedro Afonso, sucessor 
no título de terceiro Conde de Barcelos. Em 1320, o con�ito foi inevitável depois de um 
longo período de paz.
Este acontecimento iria in�uenciar as primeiras ações do novo rei D. Afonso IV que 

251 Marques, A.H., 1987, p. 408
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sucedeu a D. Dinis depois de este morrer em 8 de fevereiro de 1325252.
Logo que foi entronizado nas cortes de Évora de 1325253, o primeiro ato político de D. 
Afonso IV foi ajustar contas com aqueles que estiveram do lado do pai, D. Dinis, na 
guerra civil. E que considerava responsáveis por in�uenciarem o pai contra ele. Primeiro 
e logo nessas Cortes declarou Afonso Sanches traidor, condenou-o a desterro perpétuo, 
e con�scou-lhe os bens254. O infante exilou-se junto da corte castelhana do sobrinho 
Afonso XI, onde permanecia em 1326255. No ano seguinte, em 4 de julho de 1326, seria a 
vez de João Afonso. Este foi julgado por traição, por ter facilitado e promovido a invasão 
do reino por Trás-os-Montes, e condenado à morte, executado e os seus bens con�sca-
dos256. Alfândega da Fé regressava de novo às mãos do rei.
Afonso Sanches reagiu à sentença condenatória257 escrevendo ao rei que lhe comutasse a 
sentença. O rei não atendeu as suas súplicas. Afonso Sanches reuniu tropas em Castela e 
invadiu Portugal. Esta guerra feudal durou três anos, entre 1325 e 1328. Atacando todo 
o território fronteiriço desde o Alentejo até Trás-os-Montes, onde se localizavam os bens 
do falecido irmão, João Afonso258. D. Afonso IV reagiu e atacou as terras senhoriais do 
irmão em Albuquerque. Esta guerra feudal, quase que degenerava em guerra entre as 
coroas de Portugal e Castela. O rei de Castela Afonso XI era genro do rei português. 
Mas, ao mesmo tempo, pelos laços feudo-vassálicos era suserano de Afonso Sanches, 
Senhor de Albuquerque. Por �m, Afonso Sanches adoeceu gravemente e suspendeu as 
operações. Nas negociações que se seguiram, Afonso Sanches recuperou os seus bens. Em 
1328 faleceu sendo sepultado no mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde, obra que 
patrocinou259. Quanto ao irmão desconhece-se o local da sua sepultura260.
O reinado de D. Afonso IV seria marcado por uma reforma da administração régia 
sobretudo na área da justiça e da administração local. A melhoria da justiça aconteceu na 
ampliação do poder dos corregedores e dos juízes de el-rei ou de fora, por serem exterio-
res às jurisdições. O regulamento dos corregedores que outorgou, ordenava que aqueles 

252 Sousa, Bernardo, 2009, p. 81
253 Idem, p. 82
254 Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 193, nota 161; Pizarro, José, 2008, p. 310 
255 Pizarro, Josévol. I, 1997, pp. 191-192 
256 Idem, p. 197, nota 189. - Pizarro, José Augusto, 2009, pp. 84-85 
257 Sousa, Bernardo, 2009, p. 83
258 Idem
259 Idem, p. 84
260 Mattoso, José, 1993, vol. II, pp. 485; Pizarro, José, 1997, vol. I, , p.192
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magistrados deviam visitar as jurisdições, intervir e �scalizar na aplicação da justiça e no 
vereamento das terras261. A intervenção na administração local foi o aspeto mais dura-
douro desta lei do Regimento dos Corregedores. A administração concelhia passou a contar 
além dos juízes, com um número restrito de homens-bons que auxiliavam “no boom verea-
mento de suas vilas”. O cargo que desempenhavam estes homens-bons “honrados e enten-
didos e sem suspeita (…) e sem bando e que sejam quites e isentos daquelas cousas sobre que ade 
ser feito vereamento” era o de vereador262. Os homens-bons encarregues do vereamento 
eram colocados pelos corregedores. Reuniam uma vez por semana, ao domingo a �m de 
tratar dos assuntos relativos ao governo da terra, tais como a �xação de contribuições, o 
arrendamento da sua cobrança e arrecadação, aprovação de despesas, reparação de vias, 
calçadas, pontes e outras travessias, �scalização dos atos dos juízes e outras competências 
determinadas pelo foro da terra e que �caram estipuladas na Ordenação do Regimento 
dos Corregedores de 1340263. Desempenhavam esse cargo de modo gratuito e prestavam 
contas ao corregedor quando esse visitasse a terra264. A governança do concelho �cava 
de�nitivamente constituída. 
O último terço do século seria marcado por intensa instabilidade política motivada pelas 
questões dinásticas em Castela e em Portugal.
A Guerra com Castela de 1336-1339 foi uma guerra senhorial desencadeada pela suces-
são de Afonso XI. Aconteceu entre os infantes D. Pedro e D. João Manuel. D. Afonso 
IV entra no con�ito em auxílio da �lha, D. Maria. Nas negociações �cou decidido que o 
herdeiro ao trono português casaria com a �lha do infante D. João Manuel, D. Constança 
Manuel, que já havia sido repudiada por Afonso XI para casar com Maria, �lha do rei 
português265. 
No livro de Linhagens do Deão na entrada respeitante a Gonçalo Anes de Briteiros, conta 
uma passagem desta guerra fratricida, mas que entrou por Portugal e atingiu a Terra da 
Valariça. Gonçalo Anes de Briteiros (que possuía a Faia e a Terra de Basto) enquanto 
desempenhava o cargo de Fronteiro no Entre Douro e Minho assistiu à invasão do 
infante D. Pedro de Castela e o saque que fez pelas terras de Montenegro, Valariça, Lam-
paças e Bragança266.

261 Sousa, Bernardo, 2009, pp. 98-99
262 Marques, Maria, 2010, pp. 12-13
263 Marques, A.H. Oliveira, 1987, vol. IV, pp. 198-203
264 Sousa, Bernardo, 2009, pp. 102-104 – op. Cit. Caetano, Marcelo, 1981, pp. 71-77
265 Mattoso, José (org. de), 1993, vol. II, pp. 485-486
266 LD p. 94-95
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A política de D. Afonso IV quanto ao aspeto da natureza e extensão das jurisdições 
senhoriais vai continuar o trabalho que seu pai havia começado. E paradoxalmente vai ser 
mais contundente. O que é contraditório com o que foi a sua ação enquanto infante ao 
rebelar-se contra o pai, tomando o partido senhorial.
Ele vai efetuar o que �cou conhecido por Chamamento Geral267. Todos os detentores de 
jurisdições tinham de apresentar ao rei provas da sua legitimidade para exercer esses pri-
vilégios. Com Santa Maria de Bouro vai-se passar o mesmo. A instituição foi convocada 
para ir à cúria régia provar a posse e legitimidade da jurisdição civil e criminal nos seus 
domínios de Santa Comba da Vilariça e de Macedo do Mato.
O mosteiro de Santa Maria de Bouro recebeu os direitos eclesiásticos localizados no 
julgado de Santa Cruz da Vilariça, sobretudo a paróquia de Santa Comba da Vilariça por 
doação de Pedro Fernandes Braganção e mulher Froilhe Sanches de Barbosa no tempo 
do rei D. Afonso II. O mosteiro de Santa Maria do Bouro acrescentava ao seu património 
esta igreja, localidades e terras adjacentes que agregava ao domínio de Macedo do Mato 
que tinha recebido de D. Sancho I268.
Conhecemos a extensão do património deste mosteiro nesta região pelas informações 
recolhidas do século XVII e XVIII. Santa Comba da Vilariça era cabeça de uma abadia 
que congregava em seu redor os seguintes curatos sufragâneos: Benlhevai, Trindade, Vila-
res, Vilarelhos, Santa Justa e Eucízia. No século XIV, só seriam ainda Vilarelhos, Vilar 
do Monte (hoje lugar de Vilares da Vilariça) e Benlhevai. As outras localidades ainda 
estavam em estado embrionário.
A administração daquele território por Santa Maria de Bouro estendeu-se para além do 
exclusivo religioso para o domínio civil e judicial. Porque entenderam que podiam conti-
nuar a exercer o mesmo tipo de jurisdição por ser terra senhorial. 
No entanto, esse não tinha sido o entendimento do rei D. Dinis antes, quando lançou as 
sentenças sobre as suas inquirições de 1288, como agora o �lho e sucessor também não 
ia tolerar que as instituições religiosas continuassem a exercer jurisdição civil tal como 
haviam feito os senhores, sustentando esse exercício no costume (consuetudine), recupe-
rando as sentenças promulgadas pelo pai, mas nunca executadas.
A corte profere sentença relativamente a este assunto. O mosteiro de Santa Maria do 
Bouro não podia exercer a jurisdição secular fundamentada na doação que a nobreza 

267 Sousa, Bernardo, 2009, pp. 124-126
268 Azevedo, Rui de, 1979, p. 321
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lhe �zera. Porque os senhores eclesiásticos não tinham privilégio para exercer qualquer 
direito jurisdicional secular naquelas localidades.
Diz o documento de 1341, que havia chegado ao conhecimento dos ouvidores do rei na 
região de Trás-os-Montes, que o abade e convento de Santa Maria de Bouro nomeava 
juízes que juravam na mão dos tabeliães e julgavam sobre assuntos de foro cível, cuja 
apelação era dirigida primeiro ao abade, e depois do abade para o rei, tal qual se fazia nos 
Coutos e Honras da nobreza. O abade tinha estendido o seu poder do eclesiástico para 
o secular. E as localidades nomeadas onde exercia esse poder secular eram Santa Comba, 
Benlhevai, Macedo do Mato, Valbom e Vilar do Monte (atual Vilares da Vilariça), pelos 
limites com Vila Flor e Alfândega. O poder económico era também exercido pelo abade 
através de mordomo que cobrava os direitos senhoriais que pertenciam por legítimo 
direito ao rei e que eles haviam desencaminhado. 
Os procuradores do convento tentaram opor-se à sentença alegando que tinham provas 
que o exercício do poder secular era legítimo. O rei determinou pelo ouvidor um prazo 
de tempo para eles apresentarem as provas da sua defesa. O que não veio a veri�car-se, 
porque as provas que alegavam possuir fundamentavam-se no costume. E pelas inqui-
rições de 1258 e de 1288 o mosteiro de Santa Maria de Bouro só possuía o exercício do 
poder eclesiástico naquelas localidades. Enquanto os outros direitos que eles exerciam e 
que tinha sido dos senhores, pertenciam ao rei “por direito comum”. 
A sentença de 16 de janeiro de 1341 proferida pelo ouvidor do rei determinou que o mos-
teiro de Santa Maria de Bouro deixasse de exercer os direitos judiciais e �scais naquelas 
localidades. E determinou que as justiças de Vila Flor, aonde pertenciam as localidades 
de Santa Comba, Benlhevai, Valbom e Vilar de Monte, e as de Mirandela, onde pertencia 
Macedo do Mato, cumprissem esta sentença e vigiassem para que o abuso senhorial não 
voltasse a suceder 269.
A criação e fomento de novas povoações na região continuaram. O poder já não era exer-
cido pelos senhores. A autoridade do rei era reconhecida e todos procuravam a proteção 
régia.
Em 1332, D. Afonso IV con�rma e aprova uma carta de foro que o procurador e o escri-
vão na Terra de Bragança �zeram aos moradores do Rio de Cabras na aldeia de Picões270. 
Esses colonos seriam talvez procedentes da Terra de Bragança, ou arregimentados pela 

269 Marques, A. H. Oliveira, 1992, vol. III, p. 91-94
270 Lugar da atual freguesia de Ferradosa
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região, por iniciativa do o�cial régio, e vieram-se instalar naquele sítio271, entre Silhade, 
junto ao Sabor e a foz do Rio de Cabras. Este povoamento está na génese das localidades 
de Cerejais, Sendim da Ribeira e Ferradosa. Os moradores dessa localidade pediram que 
queriam pagar 30 foros de 10 soldos cada ao rei, pagos pelo S. Martinho (11 de Novem-
bro) tal qual o foro da vila de Alfândega. O rei aceita o foro e concede-lhes proteção. A 
carta de aprovação foi feita em Lisboa, a 5 de julho daquele ano272. Este ato reveste-se de 
importância por provar a fundação de uma aldeia, que ainda hoje existe, e por demonstrar 
que as populações escolhiam o seu senhor. 
Em 1348, o rei enviou carta ao concelho e Homens-Bons do Julgado de Alfândega da 
Fé a con�rmar todos os seus privilégios, foros, liberdades e bons costumes que sempre 
usaram273. Este documento, embora datado de 1348, está inserto na chancelaria de  
D. Pedro I, que só subirá ao trono em 1357. Cremos que possa ter havido erro no registo 
da data por algum copista. Ou então, de facto, tenha acontecido que o documento seja do 
reinado de D. Afonso IV, mas foi erradamente registado no livro da chancelaria do seu 
sucessor. Ambas as hipóteses são possíveis de ter acontecido.
Falecido D. Afonso IV em 1357, sobe ao trono o �lho, que contava a idade de 37 anos. 
Homem maduro, já com a descendência composta e viúvo de D. Constança Manuel, em 
1345. Viveu um caso amoroso com Inês de Castro aia da sua falecida mulher, oriunda 
de uma família galega muito ambiciosa. Do primeiro casamento teve dois �lhos, D. Fer-
nando, que lhe sucederá no trono, e Maria, que foi princesa de Aragão. De Inês de Castro 
teve três �lhos, João, Dinis e Beatriz. O primogénito, João de Castro, foi apontado como 
possível sucessor ao trono do irmão, Fernando, no interregno de 1383-85. Falecida Inês, 
em 1355, pela mão dos algozes enviados pelo pai, Pedro, duplamente viúvo, teve outro 
caso, com Teresa Lourenço, mulher de baixa condição social, donde nasceu outro �lho 
João, em 1357. D. Pedro havia de encaminhar este �lho, João, para uma carreira eclesiás-
tica e nomeou-o mestre da Ordem Militar de Avis em 1363. E, seria este o sucessor de 
D. Fernando na crise dinástica de 1383-85.
O reinado de D. Pedro I foi curto, começou em 1357 e terminou no início de 1367. 
Durou quase 10 anos. Mas, �cou registado como um período de paz e prosperidade.
Em 1363, enviou carta para o Concelho e Homens-Bons de Castro Vicente a con�rmar 

271 Segundo a carta arqueológica do concelho, apensa ao PDM, naquele sítio há vestígios de um povo-
ado antigo, provavelmente castrejo com ocupação medieval
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todos os privilégios, foros e liberdades que sempre usaram274.
Durante o reinado de D. Pedro detetamos sobretudo informações de nomeações de 
abades para a igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé, assunto que desenvolveremos em 
capítulo próprio. Em 1360275, D. Pedro doa ao seu �lho e de Inês de Castro, o infante 
D. João de Castro, diversas localidades entre elas a Adeganha, para ele e seus herdeiros 
e se os não tiver herdem os irmãos, Dinis ou Beatriz. Esta doação foi con�rmada pelo 
sucessor D. Fernando276. 
Cerca de 1364, num ato administrativo, D. Pedro, como senhor de Vila Flor, condensou 
todos os direitos régios que tinha de receber daquele concelho num foro único de 300 
libras. O concelho �cava responsável por cobrar esse foro aos moradores e vizinhos do 
termo dessa vila. E estes solidariamente obrigavam-se, por todos os seus bens móveis e 
de raiz, a cumprir essa obrigação. O rei em contrapartida obrigava-se e aos seus sucesso-
res não dar a terra nem o rendimento dela a nenhum �dalgo “em conthia nem em teença”, 
e abdica de ter na terra seu mordomo. Isto é, o rei prescindia de ter um funcionário, o 
mordomo que cobrava os direitos reais, e dar aquela terra a qualquer �dalgo como paga 
de seus serviços. Essa renda tinha de ser paga todos os anos no dia de S. João Batista aos 
almoxarifes que estiverem no almoxarifado de Torre de Moncorvo. O concelho, mora-
dores, povoadores e vizinhos da vila e do termo estavam impedidos de vender, dar, doar, 
escambar ou alhear esses direitos e foros, como se fosse coisa própria. Sobretudo não o 
devem fazer a pessoa poderosa, da nobreza, a clérigo ou outro religioso. E se o �zessem 
a pessoa da condição deles, informassem o rei, ou seus sucessores, desse propósito e de 
quanto está essa pessoa disposta a pagar. E caso o façam, deve esse arrematador pagar ao 
rei o foro que cabia ao concelho.
O que vemos agora pela administração régia é a generalização do peso da lei e do registo 
escrito e contratualizado, opondo-se ao costume e à oralidade, que havia marcado os 
tempos passados.
Por esta carta sabemos que em Torre de Moncorvo estava instalado um serviço régio, o 
almoxarifado277, que tinha por função assistir nos assuntos �scais e económicos do rei 

274 Marques, A. H. Oliveira, 1984, Docs. 794 e 894, pp. 355 e 411
275 O documento indica a data de 1356, mas, a referência às Cortes de Elvas, realizadas naquele mês e 

ano de 1360, desfazem o equívoco; o documento seguinte é a doação ao infante D. Dinis, tem a data 
correta e a referência às cortes

276 Marques, A. H. Oliveira, 1984, Doc. 827, pp. 372-374
277 Marques, A.H. Oliveira, 1987, vol. IV, pp. 300-304
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naquela região. Era uma espécie de departamento contabilístico. Os funcionários eram o 
almoxarife e o escrivão, que cuidava de manter em perfeitas condições um livro onde se 
assentavam as receitas, de todos os direitos régios, e os atos relacionados com eles e com 
a sua cobrança. Era almoxarife nesta altura, Lourenço Durães278.

A sombra da guerra
D. Fernando (1367-1383) sucedeu ao pai D. Pedro como rei de Portugal. No início do seu 
reinado fez uma série de doações à nobreza ou a gente próxima da nobreza, no sentido 
de satisfazer clientelas, estabelecer a sua corte cuidando da sua vassalagem e �delidade. É 
neste reinado que aparece uma família que marcará a história de Alfândega nos séculos 
seguintes, os Távora.
Em julho de 1367, D. Fernando doa as terras de Paredes, Penela, Cedão, Numão e a horta 
do almoxarifado de Lamego a Lourenço Pires de Távora em pagamento dos seus meste-
res279. As terras localizam-se próximo do local onde têm o seu solar, Távora, na região de 
Lamego. Era uma família local que começava agora a sua ascensão social. 
As Guerras Fernandinas foram um con�ito que envolveu as duas monarquias ibéricas e 
desenrolaram-se no quadro internacional da Guerra dos 100 anos e do Cisma ocidental 
e marcaram todo o seu reinado. O facto próximo foi o con�ito entre o rei D. Pedro I de 
Castela e o seu meio-irmão D. Henrique de Trastâmara, que teve o seu desenlace fatídico 
em Montiel em 1369 quando este matou o rei. Henrique de Trastâmara sucedeu como 
Henrique II. Isso desencadeou um con�ito sobre a sucessão ao trono de Castela. Em seu 
auxílio veio um contingente enviado pelo rei de França. Ao trono de Castela havia vários 
pretendentes, entre eles estava o rei português D. Fernando e também o duque inglês 
de Lancaster. O con�ito desenvolveu-se em três fases: a primeira entre 1369-1370, a 
segunda entre 1372-1373, a terceira e última ocorreu entre 1381-1382280. Este con�ito 
foi de extrema importância para Alfândega da Fé e localidades vizinhas281.
A guerra assolou violentamente a vila de Alfândega destruindo a vila e o castelo. Essa 
destruição foi de tal forma brutal que levou os habitantes a suplicarem apoio ao rei. «(…) 

278 Marques, A. H. Oliveira, 1984, Doc. 931, pp. 430-432
279 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, �. 13v
280 Gomes, Rita Costa, 2009, pp. 85-87, 93, 126,186-188, 192. Marques, A.H. Oliveira, 1987, vol. IV, 
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quo verador e homeens boos d’ Alfandega nos emviarom dizer que ellos ®zerom amim per virem 
e raubados per razom desta gerra que aviamos com Castela (…)». E que o estado da vila era 
tal que os povoadores ameaçavam abandoná-la. «(…) e se vam morar a outras partes o que 
®ca a dicta villa despobrada (…)». Se o rei lhes concedesse o que pediam reconstruiam as 
muralhas da vila, com três cubelos e o castelo. «(…) e que outrossy dizem que fazendo a ela 
da dicta vila tres cubelos que som asiim compridores que defonssom da dicta villa e guarda do 
nosso serviço (…)». O rei anuiu e concedeu-lhes o que pediam «(…) ajuda de fazer os dictos 
lavores que assy focem e quisesem fazer (…)»282.
A ambição e envolvimento do rei português em suceder ao trono do reino vizinho foi 
a causa primária deste con�ito. O con�ito ultrapassou o carácter político e envolveu a 
questão religiosa. A igreja dividiu-se em duas autoridades, uma residente em Avinhão, 
o antipapa, protegida e afeta ao rei de França e seus aliados e a outra permanecendo em 
Roma que congregou a restante Europa283. 
A guerra dividiu a sociedade portuguesa. O partido fernandino atraiu bastantes apoios em 
Castela e na Galiza. Também o partido castelhano atraiu para si apoios entre membros 
do povo, nobreza e funcionários régios locais. Foi um período que por causa da guerra o 
rei teve de dispor das rendas e jurisdições das suas terras e deu-as aos seus aliados como 
paga dos seus serviços e �delidades284. Isso causou muitas vezes precipitação e bastante 
perturbação entre o poder régio e o poder local. Também as tendências e in�exões da 
guerra levaram muitos a alinharem e a passarem-se para o campo adversário contra o seu 
rei. Isso custou o con�sco dos bens, que por sua vez serviam para alimentar a �delidade 
das novas clientelas. 
Entre os apoios conquistados por D. Fernando esteve uma personalidade importante para 
a região, Fernando Afonso de Zamora. Esta personalidade nasceu em 1316, e morreu de 
peste no cerco de Lisboa, em 1384. Era Senhor de Valencia de Campos. Este �dalgo 
castelhano acolheu-se à corte do rei português na terceira guerra fernandina. 
Em 5 de janeiro de 1382, D. Fernando fez grande doação de terras em Trás-os-Montes 
a Fernando Afonso de Zamora, Senhor de Valença. O rei doou-lhe com total jurisdição 
as localidades de Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta e Alfândega da Fé, e na 
Beira interior Vila Nova de Foz Côa, Sernancelhe, S. João da Pesqueira, Terra de S. Sal-

282 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 3, �. 35v
283 Marques, A.H. Oliveira,1987, vol. IV, p. 323
284 Gomes, Rita Costa, 2009, p. 93
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vador com a portaria dessa terra, Terra de Monção, Terra de Nespereira Alta e Terra do Sul, 
Terra de Queiroa, Terra de Satão, Armamar e Fonte Arcada e o préstimo de Samodães e 
o préstimo do Julgado da Terra de Lamego285. 
A localidade de Armamar tinha sido dada em préstimo a Gonçalo Vasquez Coutinho, 
�lho de Vasco Fernandes Coutinho pelo rei D. Fernando, em 20 de fevereiro de 1381, 
com todas as rendas e direitos, para pagamento de sua contia286. Segundo Fernão Lopes, 
a rainha casou-o com a �lha de Gonçalo Vasques de Azevedo, Leonor Gonçalves287.
Os foros e rendas da localidade de Ribeira de Samodães, junto com a colheita régia da 
cidade de Lamego, foram con�rmados por D. Fernando, em 20 de novembro de 1382, a 
Alda Gonçalves, viúva de Lourenço Peres de Távora, e mãe de Rui Lourenço de Távora 
e de Pero Lourenço de Távora288.
Em 15 de novembro de 1382, D. Fernando reti�ca e amplia a doação que havia feito a 
Fernando Afonso de Zamora, Senhor de Valença, das localidades e seus termos da Bem-
posta, Penas Roias, Mogadouro, Alfândega da Fé, Castro Vicente, Mirandela e Freixo 
de Espada à Cinta em Trás-os-Montes e Fonte Arcada, Armamar, Sedão, Horta e Vila 
Nova de Foz Coa nas Beiras, de todos os «(…) direitos e rendas de tabaliaaens reguengos 
jurdiçoens civel e criminal mero misto imperio e todo seu senhorio que em eles e cada huum deles 
avermos e de dereito ou de fecto devemos aaver salvo as apellaçooens dos fectos criminaaens que 
mandamos que venham todos perante a nossa corte e correiçam. Com condiçam que os nossos 
meirinhos e corregedores e seus ouvidores façam correiçam nos dictos lugares e em cada huum 
deles e entrem em elles»289.
D. Fernando, em 30 de julho de 1383, a pedido do concelho de Freixo de Espada à 
Cinta, revoga a doação daquela localidade a Fernando Afonso de Zamora, reduzindo-a 
só às rendas. «Fernand’ Afonso quis hi poer juizes e taballiaos de sua maaom e que em esto se 
seguia a nos gram perda e dapno e se pode dello a nos seguir a serviço porque sendo a jurdiçom 
do dicto Fernand’ Afonso esse nosso castello e fortelleza nom pode seer guardado e defeso como 
seria se a jurdiçam fosse nossa por quanto essa villa sta em ho stremo de Castella e se pode per 
esta razam despobrar» 290. Os povos de Freixo não queriam estar na dependência e tutela 
senhorial, preferindo manter e conservar os seus privilégios e independência. Porque ale-

285 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv 2, �. 89-90
286 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 2, �. 78
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288 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv 2, �. 95
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gavam que na mão de um senhor, com a agravante de ser estrangeiro de naturalidade, eles 
não garantiam que a vila e o castelo pudessem ser defendidos e guardados. Esse senhor 
atrairia as tropas castelhanas. E como o Freixo está na fronteira, as populações com receio 
abandonariam e despovoariam a região e a localidade. Pediam ao rei que revogasse a 
doação àquele �dalgo de todo o governo e jurisdição sobre a vila de Freixo, mantendo o 
rendimento dos direitos régios.
Fernando Afonso de Zamora foi o primeiro senhor donatário de Alfândega durante este 
período. 
Antes, em 1372, no rescaldo da primeira guerra fernandina e preparação da segunda, o 
rei teve necessidade de premiar o esforço e assegurar a �delidade de alguns nobres. Neste 
ano e neste território D. Fernando dá a jurisdição plena civil e criminal, misto império, 
rendas, tabelionado, exceto a apelação criminal, de Vilarinho da Castanheira: “com seus 
termos e aldeas e com todos seus direitos e pertenças; e com todas suas entradas e saidas e com 
todas suas jurdiçoens altas e baixas e mero e misto imperio; com poder de poer hi tabeliaens pella 
guisa que os nos ora hi avemos e aviam os reis que ante nos foram; salvo que resalvamos pera 
nos as appellaçoens do crime; e que ho nosso corregedor da comarca possa hi correger”291 a João 
Rodrigues Portocarreiro, membro da �dalguia regional292. E para satisfação das despesas 
que este senhor despendeu na campanha anterior acrescentou-lhe em datas sucessivas os 
rendimentos régios nas Terras de Anciães293, Alfândega da Fé, Vila Flor, Castro Vicente e 
Mós294 que são arrecadados no almoxarifado da Torre de Moncorvo, Terras de Chacim295 
que são arrecadados no almoxarifado de Bragança e as Terras de Finaros (sic), Aleianor 
(sic) e Soutelinho que são arrecadados no almoxarifado de Chaves296, terra de Portocar-
reiro que são arrecadados no almoxarifado de Guimarães297. Nove anos depois, em novo 

291 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, �. 92v
292 Tanto o Nobiliário do Conde D. Pedro como o Nobiliário do Deão dão importância relativa a esta 

personagem e à sua linhagem valorizando mais os casamentos que estabeleceram com a linhagem 
dos Cunha (LL, vol. II, Tomo I, p. 324) e constituindo uma linhagem que começava nos Marnel 
(LL, vol. II, Tomo II, título XLIII, pp. 9- 18). O livro do Deão só insere este João Rodrigues Porto-
carreiro na linhagem e sucessão de Chamoa Mendes de Sousa, de onde provinha a mãe da mulher 
de Fernando Anes Portocarreiro, provável pai da personagem que estamos a tratar (LD, Vol. I, - 
2AB 8 – p. 77)

293 1372 Março 13, IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, �. 102
294 1372 Agosto 12, IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, �. 110
295 1372 Agosto 12, IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, �. 110v
296 1372 Agosto 13, IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, �. 110v
297 1372 Agosto 13, IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, �. 110v



Paulo Costa

114

período de guerra o rei “deu a Joham Rodriguiz Porto Carreiro em teença, em desconto de sua 
conthia, os direitos que elle ha em Villa Frol e em seu termo”298. Estas doações de rendimen-
tos também se veri�caram com outras personalidades e em localidades da região. Em 
Mogadouro e Penas Roias, em 1372, o rei con�rmou a alcaidaria do Castelo de Penas 
Roias e Mogadouro a Martim Afonso de Seixas, em tença de 200 libras que os moradores 
devem pagar aos alcaides299. Também doou os direitos de Penas Roias e Mogadouro para 
pagamento de uma tença a Rodrigo Anes300. O pagamento de contias ou tenças sobre os 
rendimentos obtidos dos direitos régios arrecadados nos almoxarifados também bene�-
ciaram parentes próximos da rainha. Um dos bene�ciados foi Gonçalo Teles, conde de 
Neiva e de Faria, irmão da rainha D. Leonor Teles, agraciado pelo rei D. Fernando, em 22 
de outubro de 1372 com as rendas da terra de Mirandela, que pertencia ao almoxarifado 
de Moncorvo, por conta do pagamento de sua contia301. Aliás toda a família da rainha, 
Leonor Teles, foi amplamente agraciada com rendas e bens fundiários302.
As doações quer de jurisdições plenas como de rendimentos régios levantou um coro de 
protestos por parte dos moradores e governança de Coimbra, Guimarães, Lamego, Con-
celho de Valadares, Concelho de Tarouca, Concelho de Valença. Isso obrigou que o rei, 
num esforço de apaziguamento emitisse uma pragmática, limitando o poder da �dalguia 
nas doações que fez das jurisdições cível, salvaguardando os moradores dos lugares que 
não forem termo dessas localidades para elegerem dois juízes “hum para o crime e outro 
para o cível”, e que o juiz do cível fosse con�rmado pela autoridade que de costume �zesse 
antes das doações terem sido feitas e que o corregedor �zesse a correição nesses lugares. 
E que nessas localidades os tabeliães conservassem os seus ofícios e fossem nomeados e 
con�rmados pelo rei303. 
Neste período, em 17 de setembro de 1381, houve uma reorganização, ampliação terri-
torial e consequente reforço dos rendimentos régios das localidades de Alfândega da Fé 
e de Torre de Moncorvo. Foram incluídas como novo termo de Alfândega da Fé o con-
celho de Castro Vicente, e os lugares de Eucísia, Santa Justa, Vilarelhos, Vilar do Monte 
(Vilares), Vilarelhos, Madureira, Rio de Vides, Valpaio, Nozelos, Valcarvalhoso, Cabreira, 

298 1381 Setembro 18, IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, �. 86
299 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, �. 104
300 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, �. 109v
301 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, �.114
302 Gomes, Rita Costa, 2009, pp.124
303 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, �. 109v-110
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Gouveia, Cardenha e Adeganha, retirados a Vila Flor304. Em 24 de dezembro desse ano, 
o termo de Torre de Moncorvo foi ampliado com a inclusão dos concelhos de Vilarinho 
(da Castanheira) e de Mós305.
Em 1383, em 6 de abril, o rei D. Fernando con�rma a Vasco Peres de Sampaio a carta 
de privilégio que o concelho de Alfândega da Fé celebrou acerca da posse da aldeia de 
Lagoinha que ele tinha repovoado. Este documento desvenda um pouco qual seria a pro-
veniência social de Vasco Peres de Sampaio, ao designá-lo como tabelião de Alfândega da 
Fé. Ele era funcionário régio306. Este contrato está na génese do nascimento da povoação 
de Vilar Chão, como reconhecia séculos mais tarde o reitor de Castro Vicente ao dizer 
que a Lagoinha já havia sido anexa daquela paróquia.
A crise política que se vivia obrigava o rei a comprometimentos e a agraciar os apoios e 
serviços dos seus aliados e vassalos, por um lado. Por outro, não tolerava as deserções e 
traições, con�scando os bens aos que se passavam para o lado castelhano.
Em 12 de dezembro de 1382, o rei D. Fernando doou a Pero Soares de Hom as localida-
des de Vilas-Boas e de Torre de Dona Chama, como pagamento de 300 libras, que aquele 
havia emprestado ao monarca307.
Também bene�ciaram com doações régias de bens con�scados membros das elites locais. 
Em 18 de agosto de 1381, Antão Gonçalves, morador em Alfândega da Fé, recebeu de 
D. Fernando os bens que foram do tabelião de Chacim, Vasquez Anes, que fugiu para 
Castela308. Em 1381, surge pela primeira vez a referência a Vasco Peres de Sampaio, numa 
doação que o rei D. Fernando lhe faz, em 3 de setembro, da vila de Torre de Moncorvo, 
por conta das suas remunerações os rendimentos régios de «todollos foros, portagem, pes-
carias, tabaliados, casas herdades e todollos outros direitos» 309. Com o agudizar da guerra e 
a fuga para Castela de muitos �dalgos possidentes, Vasco Peres de Sampaio, recebe do 
rei diversos bens móveis e de raiz que foram con�scados aos traidores. Em 9 de abril 
de 1382, recebe os bens em Vila Flor, que foram de João Lombado, Gonçalo Esteves e 
Maria Alva que fugiram para Castela 310. Em 18 de julho de 1383 recebeu Chacim, Vale 
de Sancha, Quintela de Lampaças, e todos os seus direitos e administração, bens que 

304 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, �. 90
305 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, �. 95
306 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, �. 101-101v
307 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, �. 95v
308 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, �. 102
309 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, �. 85v
310 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv 2, �. 98
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foram dos irmãos João Nunes e Pero Nunes que fugiram para Castela311. 
Nas vésperas da crise sucessória Alfândega da Fé e Castro Vicente encontravam-se unidas 
sob a tutela de um senhor, Fernando Afonso de Zamora. No entanto, vislumbrava-se a 
ascensão de uma personalidade Vasco Peres de Sampaio, que embora só tivesse as rendas 
régias de Moncorvo, com Castanheira e Mós, Chacim, Lampaças e Vale da Sancha e 
alguns bens em Vila Flor, e não a jurisdição plena, jogaria com cautela e saberia impor-se 
ao novo poder. Estava preparado o palco e os atores que se seguiram no ato seguinte: a 
crise dinástica de 1383-85. 

311 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv 2, �. 98v-99

Paço do Castelo de Mogadouro. Residência do Senhor Donatário.
IAN/TT, Livro das fortalezas situadas no extremo de Portugal e Castela por Duarte de Armas, �. 79
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O senhorio donatário
de Alfândega da Fé
“A inferiorização dos ®lhos segundos e dos colaterais deles descendentes ter-se-ia prolongado até 
ao ®m do século XIV. Por ocasião da crise de 1383-1385, teria alimentado a rivalidade entre 
estes e os chefes de linhagens. Expulsos estes do país devido ao seu apoio ao rei de Castela, os ®lhos 
segundos e colaterais teriam formado a principal base social de apoio do mestre de Avis”312. 
A crise dinástica de 1383-1385 teve repercussões políticas e sociais profundas. Alfândega 
da Fé e toda a região envolvente foram marcadas profundamente pela “revolução” socio-
política que se seguiu.
A crise nasce em consequência da morte do rei D. Fernando. O rei tinha casado com uma 
�dalga portuguesa de alta estirpe, Leonor Teles de Meneses. Desse casamento nasceu 
uma �lha, a infanta D. Beatriz. Quando o pai morreu, a �lha, sua sucessora no trono, 
estava casada com o rei de Castela, D. João I.
Este foram os factos imediatos. Mas outros factos, um pouco mais recuados, concorreram 
para este desfecho. Factos sobretudo de geopolítica internacional.
A Europa cristã vivia um grande cisma espiritual. A Europa dividiu-se entre dois Papas, 
um em Roma e outro em Avinhão. A rivalidade entre a França e a Inglaterra, a propó-

312 Mattoso, José, “A nobreza medieval portuguesa (séculos X a XIV)”, 2011, p. 301
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sito dos domínios continentais Plantagenetas313 e, por esse motivo, consequentemente a 
submissão e vassalagem ao rei de França, prolongava-se desde o século XII. Neste século 
de trezentos, o con�ito ganhou novo fôlego e novos combates se acenderam. Tinha-se 
iniciado o grande con�ito da Guerra dos 100 anos que durou até ao século seguinte. A 
Europa dividiu-se em dois blocos. A França e os seus aliados, com o antipapa em Avi-
nhão, apodados de hereges e cismáticos, tendo na Península Ibérica, o reino de Castela 
como aliado. A Inglaterra e os seus aliados, defendendo a ortodoxia, lealdade e a obediên-
cia ao Papa de Roma, estando Portugal alinhado neste bloco.
Durante o reinado de D. Fernando (1367-1383), Portugal envolve-se neste con�ito, ali-
nhando primeiro pelo bloco legitimista de Roma. Depois, pressionado por Castela, alinha 
pelo bloco cismático. É em consequência deste con�ito e devido às relações económicas 
com o Norte da Europa, que se estabelece o primeiro tratado de Portugal com a Ingla-
terra314. O rei de Castela invade Portugal e por tratado, obriga o rei D. Fernando a mudar 
de lado. A paz foi selada com o casamento da infanta herdeira portuguesa, Dona Beatriz, 
com o infante herdeiro castelhano, D. João.
Estes con�itos vão provocar destruição na região da Vilariça. Durante o tempo em que 
durou o reinado houve diversas escaramuças nesta região de fronteira. Os castelos da 
Bemposta, Azinhoso, Miranda, Penas Roias, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Alfândega 
da Fé e Vila Flor, tiveram um papel importante na defesa do território e das populações 
residentes. O território era terra de fronteira, como lembravam os velhos forais do século 
anterior. Os povoados cercados por muros constituíam uma rede protetora de alerta e 
reação a qualquer incursão que viesse da vizinha Castela. A sua função era proteger a 
integridade do território as populações que viviam no seu termo. Já antes, nas guerras 
senhoriais havia-se testado a sua e�ciência. E voltariam de novo a ser testadas nas guerras 
que se seguiriam. 
A existência destes dois campos em confronto in�uenciou decisivamente a crise dinástica 
de 1383-85. O casamento de D. Beatriz com o rei castelhano consolidou a presença por-
tuguesa no lado dos cismáticos. Por outro lado, a movimentação dos burgueses das cida-
des do Porto e Lisboa pretendiam contrariar essa aliança, porque, viam nesse casamento, 
prejuízo para as suas relações comerciais com a Flandres, a Inglaterra e os mercados 
Hanseáticos do Báltico. 
A Inglaterra criava bloqueios aos comerciantes portugueses no acesso aos seus portos, 

313  Nome que identi�ca a dinastia reinante inglesa, de origem francesa
314  Gomes, Rita Costa, 2009, pp. 229 e 333; sobre o Tratado de Windsor ver Fonseca, Luís Adão da, 

1986
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desde o tempo que o rei D. Fernando fez a paz com Castela. No con�ito que estes tinham 
com a França, a Península Ibérica passou a ser palco privilegiado. E ambos contendores 
marcarão presença no desfecho desta crise.
As palavras de José Mattoso, que citamos, espelham claramente a divisão social que surgiu. 
Os grandes do reino, �eis nas suas vassalagens, mantiveram-se dentro da linha legitimista. 
O outro lado, primeiro hesitante entre o �lho mais velho de D. Pedro e Inês de Castro e 
o Mestre de Avis, acaba por optar pelo último devido aos obstáculos e inde�nições que o 
primeiro mostrou, muito mais alinhado com o situacionismo. Não quis trair a �delidade 
à sobrinha, nem ao monarca seu marido, a quem devia �delidade. O mestre de Avis apre-
sentou-se como a única alternativa viável ao partido opositor. Também, ajudou a reunir 
apoios o facto de ele ser bastardo, naturalmente afastado de qualquer cargo de relevância 
na monarquia feudal. Isso atraiu todos os rejeitados da nobreza, os colaterais, os �lhos 
segundos e a pequena nobreza local, que viu a oportunidade de ascender socialmente e 
patrimonialmente e prestar um bom serviço ao novo cabeça coroado que reinaria.
O período da regência de D. João, mestre de Avis, foi marcado por alguma confusão. Era 
importante para a sua fação cimentar apoios e �delidades. E é neste jogo de �delidades 
que o senhorio de terras vai funcionar como moeda. 
Na Crónica de D. João I, de Fernão Lopes315, Alfândega da Fé está entre as 54 localidades 
que tomaram partido inicial por Castela. Também Gil Vasques da Cunha estava em 
Santarém, acompanhando o pai Vasco Martins da Cunha e os irmãos, quando aí acorreu 
o rei de Castela em 1383316. No entanto, a sua �delidade a Castela divergiu e, segundo 
a Crónica, foi um dos muitos �dalgos que �caram com o Mestre de Avis. Dois outros 
foram Rui Lourenço de Távora e o irmão Pero Lourenço de Távora317. 
Gil Vasques da Cunha foi feito alferes-mor pelo rei D. João I318. Segundo a Crónica, 
participou junto com os irmãos Martim Vasques e Gonçalo Vasques na batalha de Tran-
coso319. E preferiu manter-se nas Beiras com os irmãos que ir em socorro do rei, como 
seria obrigação do seu ofício de Alferes-mor e participar na Batalha Real de Aljubarrota. 
Fernão Lopes acha hesitante a �delidade desta personagem à causa do Mestre320.
Como era costume, todos os reis nos primeiros tempos do seu reinado con�rmavam os 

315  Lopes, Fernão, 1897, vol. I, p. 194.
316  Idem, ibidem, p. 189
317  Idem, ibidem, vol. III, p. 108
318  Idem, ibidem, vol. IV, p. 11
319  Idem, ibidem, vol. IV, p. 78
320  Idem, ibidem, vol. IV, p. 155
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foros e privilégios dos concelhos. 
Em maio de 1386, já entronizado rei, D. João deslocou-se a Trás-os-Montes e assen-
tou arraiais na Vilariça entre o dia 10 e o dia 20321. Preparava-se para levar a guerra a 
Castela com o Duque de Lencastre e Gil Vasques da Cunha estava entre aqueles que 
acompanharam o rei na jornada a Castela322. O rei aproveitou a ocasião para con�rmar 
ao concelho e homens bons de Alfândega da Fé os seus privilégios, liberdades e foros323. 
Mesma con�rmação fez, mais tarde em 23 de setembro, estando no mosteiro de Grijó, ao 
concelho e homens bons de Castro Vicente324.

A Vila de Alfândega no interregno de 1383-85
No arquivo da Câmara de Moncorvo há um documento outorgado por D. João, ainda 
regente e defensor do reino, de fevereiro de 1385, onde se ordena que os habitantes 
de Alfândega, Castro Vicente, Mogadouro, Bemposta e Penas Roias “ajudem a fazer e 
repayrar a dita cerca da dita villa da Torre de Meem Corvo pollos tempos que durar a dita 
obra”325. Esta ordem foi interpretada por alguns autores como um castigo. Na realidade a 
prática da anúduva, que era assim que se chamava esta prestação, era muito comum e sig-
ni�cava mais a solidariedade dos vizinhos e também, e no caso concreto, a contratação de 
mão-de-obra e materiais gratuitamente para a obra de recuperação do Castelo de Mon-
corvo. Esta obrigação foi temporária. Desde o reinado de D. Afonso IV que Moncorvo 
se havia tornado o centro da representação régia na região. Ali estava o almoxarifado 
com o almoxarife e o escrivão, e onde se recolhiam e se registavam todos rendimentos da 
coroa nas localidades vizinhas. Por esta razão a vila da Torre de Moncorvo e o seu castelo 
tinham mais importância que os das restantes localidades. 
Logo no momento em que D. João foi aclamado rei nas Cortes de Coimbra, em abril 
de 1385, apressou-se a validar algumas doações que fez enquanto regente. Uma foi a 
Vasco Peres de Sampaio, por mandato de Rui Pereira dos bens que haviam sido de Diogo 
Garcia em Chaves e os lugares de Mirandela e de Alfândega da Fé326, que haviam per-
tencido ao falecido Fernando Afonso de Zamora.

321  Dias, João, 2004, vol. I, Tomo I, p. 291
322  Lopes, Fernão, 1897, vol. V, p. 56
323  Dias, João, 2004, vol. I, Tomo I, Doc. 253, p. 129
324  Dias, João, 2005, vol. I, Tomo III,, Doc. 999, p. 20
325  Alves, Francisco, 2000, vol. IV, pp. 288-289 – cf. Nota no próprio documento
326  Dias, João, 2005, vol. I, Tomo II, Doc. 649, p. 69
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Gil Vasques da Cunha estava casado com Isabel Pereira, irmã de Rui Pereira. Com esta 
aliança matrimonial com um dos homens de con�ança do novo rei permitiu receber em 
dote as vilas de Alfândega da Fé, de Castro Vicente e Bemposta. 
No entanto, quem estava de posse de Alfândega da Fé e de Castro Vicente era Vasco 
Peres de Sampaio, que alegava que tinha sido o regente a lhe fazer doação. Entre 1384 e 
1389 Vasco Peres de Sampaio foi senhor donatário de Alfândega da Fé.
Para validar a doação de Rui Pereira a Gil Vasques da Cunha havia que remover Vasco 
Peres de Sampaio, o poderoso senhor regional. Segundo as alegações este tinha obtido 
pela força a posse da vila de Alfândega e do seu termo. Posse que Gil Vasques da Cunha 
alegava ter adquirido por doação de Rui Pereira, legítimo possuidor daquela localidade 
por vontade régia. E para a reaver, demandou judicialmente Vasco Peres de Sampaio, 
alcançando sentença favorável. Em 12 de maio de 1389, Gil Vasques da Cunha apresen-
tou ao rei essa sentença e pediu que a executasse e lhe legitimasse na posse dessa vila e 
do seu castelo. Essa sentença conferia a este senhor o domínio sobre Alfândega da Fé e 
Castro Vicente. O rei ordenou a frei D. Álvaro Gonçalves, prior da Ordem do Hospital, 
marechal e Meirinho-mor do Entre-Douro-e-Minho e Trás-os-Montes que cumprisse 
com a sentença. Também enviou aos juízes, concelho e homens bons de Alfândega da Fé 
que respeitassem a sentença. Perante a sentença o rei doou a Gil Vasques da Cunha, para 
ele e todos os seus sucessores, de jure e herdade, e misto império, isto é, o poder político, 
administrativo, judicial e económico, incluindo os direitos reais e metade da portagem, o 
concelho de Alfândega da Fé, por con�sco a Vasco Peres de Sampaio327. Vasco Peres de 
Sampaio continuou a ser senhor de Mirandela e muitas outras localidades como vere-
mos. Para o poder régio signi�cava um equilíbrio entre poderes senhoriais locais. Ao rei 
aprazia que o senhor de Sampaio visse o seu domínio reduzido e que outro senhor pro-
gredisse, numa estratégia de equilíbrio.
Nove anos depois de ter estado no Arraial da Vilariça, D. João I regressou a Trás-os- 
-Montes. Esteve na região entre �ns de 1395 e inícios de 1396. A 30 de janeiro estava 
na Vila de Alfândega, depois de ter passado por Vila Real, Chaves, Torre de Moncorvo e 
Bragança. Em Alfândega foi recebido pelos notáveis da vila, o pároco da sua igreja de S. 
Pedro, os juízes, o concelho e homens bons da vila, liderados pelo senhor donatário, Gil 
Vasques da Cunha. 
O domínio senhorial de Alfândega da Fé estendia-se a Castro Vicente. E o senhor dona-
tário de Alfândega, Gil Vasques da Cunha e mulher Isabel Pereira, �zeram doação da 

327  Dias, João, 2005, vol. II, Tomo I (1385-1392), Doc. II-142, pp. 86-87
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Vila de Castro Vicente ao seu vassalo e apaniguado, Rui Gonçalves dos Cortiços, Alco-
forado328. 
Rui Gonçalves dos Cortiços aproveitou a ocasião da presença da corte régia, para pedir 
que o rei sancionasse a doação da vila de Castro Vicente e seu termo, a jurisdição cível 
e crime, as rendas e direitos régios, e o misto imperio, em resumo todo o poder político, 
administrativo, económico e judicial, que Gil Vasques da Cunha e mulher Isabel Pereira 
lhe concederam. A doação era a título perpétuo para ele e seus descendentes e sucesso-
res em linha direta. O dotado já estava efetivamente na posse da terra há algum tempo. 
Só faltava a con�rmação régia que a legitimasse329. Em 21 de janeiro de 1434, o rei D. 
Duarte con�rmou a Martim Gonçalves Alcoforado, �lho de Rui Gonçalves dos Cortiços 
(Alcoforado), a posse e sucessão do senhorio das vilas de Castro Vicente, Penas Roias e 
Bemposta, e todas as suas terras, povoadas e não povoadas, a sua jurisdição política, admi-
nistrativa, judicial e económica (Misto Imperio), que haviam sido doadas por Gil Vasques 
da Cunha a seu pai330. 
Este documento permite compreender como se organizava a administração do senhorio. 
Para auxiliar na administração das terras onde tinha senhorio, Gil Vasques da Cunha 
nomeava procuradores entre os seus apaniguados, que o representavam �sicamente nas 
tarefas de gestão e administração. Estes por sua vez nomeavam outros para desempenha-
rem, com �delidade, as tarefas na administração económica, cobrança de rendas, foros, 
direitos reais e portagens, na administração judicial, juízes e tabeliães, e na administração 
política, os membros do concelho. Prática que irá caracterizar a administração senhorial.
Gil Vasques da Cunha será senhor de Alfândega da Fé de 1389 até 1398. Neste ano, de 
1398, Gil Vasques da Cunha decidiu desertar para Castela. Fernão Lopes na Crónica 
aponta as razões porque foram para Castela estes �dalgos, dizendo que foi por causa do 
“que d’ el rei recebiam”331. O argumento de Fernão Lopes resume o que vimos a dizer. A 
atitude benevolente de D. João I não foi mais que instrumental e conjuntural. Havia que 
equilibrar as ganâncias da nobreza, concedendo-lhe o su�ciente que permitisse assegurar 

328 Rui Gonçalves dos Cortiços ou Alcoforado - o apelido Alcoforado e o patronímico Gonçalves 
sugere-nos, talvez, que este individuo seja �lho ou descendente de Gonçalo Pires Alcoforado. Este 
último surge na categoria dos infanções, em 1365, como patrono do Mosteiro de Grijó (Pizarro, 
José, 1995, pp.64-65 e 228-229 – citado em nota nº. 53, p. 622, Pizarro, José, 1997, vol. II). A distân-
cia temporal que separa 1365 e 1395, cerca de 30 anos é plausível para apoiar esta possibilidade. No 
entanto, reservemos esta probabilidade para uma comprovação futura.

329  Dias, João, 2005, vol. II, Tomo II (1387-1402), Doc. II-911, pp. 164-165
330  IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, �. 78
331  Lopes, Fernão, 1897, vol. VII, pp. 5-6, 50
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a sua lealdade. Efetivamente, estes �dalgos não se sentiam satisfeitos com a benevolência 
régia e decidiram partir para o reino vizinho, onde o estado de guerra com o islão lhes 
possibilitava poder auferir melhores ganhos. No seio da nobreza havia outras vassalagens 
e lealdades cuja traição era mais gravosa para a honra da classe. A família nobre, entenda-
se a linhagem, constituía um bastião importante de poder social e político. O rei reconhe-
cia esse poder, porque também ele obedecia a essa regra. Gil Vasques da Cunha, no seio 
da �delidade familiar, entre �car e trair a linhagem e o chefe seu irmão, Martim Vasques, 
preferiu fugir e trair o rei.
“Gil Vaasquez da Cunha seendo nosso vassalo e natural recebendo de nos muitas mercees trau-
tou com nosso aversario de Castella em nosso desserviço (…) avendo nos com elle guerra e de 
fecto se foe pera el levantando se contra nos com algumas fortelezas que por nos tinha menagem 
e veo fazer guerra crua a nossa terra (…) Nos con®scamos e apropriamos (…) todollos bens 
assy moveens como de raiz que o dicto Gil Vasquez avia no nosso senhorio”332. Esta deserção 
pode ter sido preparada. O facto de ter demandado Vasco Peres de Sampaio, senhor de 
Alfândega, pela posse daquela localidade, próxima da fronteira, além de ter doado Castro 
Vicente a um apaniguado, pode signi�car, provavelmente, que havia um plano, alcançado 
através da argucia, de criar condições em território nacional para proclamar Dona Beatriz 
e o partido legitimista castelhano. O texto que citamos diz claramente que o ato dele foi 
traição. Além de Alfândega esses �dalgos tinham os castelos de Mogadouro, Bragança e 
Vinhais.
O rei repartiu os bens do con�scado por diversos elementos de con�ança da sua corte. 
Um dos bene�ciados foi o condestável, Nuno Alvares Pereira.
Entre os bens con�scados estava Alfândega da Fé e o seu Castelo, portanto, localidade 
implicada naquela traição. Para que não �casse sem vigilância foi doada aos irmãos Távora, 
Rui Lourenço e ao Reposteiro-mor, Pero Lourenço, em 7 de maio, daquele ano333.
No entanto, os ventos da guerra sopravam a favor do rei português, e tal como a parábola 
do �lho pródigo, Gil Vasques da Cunha, regressou a Portugal, “porque se partio dos regnos 
de Castela e se veera pera servir nos e nossos regnos”. O rei decide obsequiá-lo e compensá-lo 
dos bens que haviam sido con�scados, doando-lhe para ele e seus descendentes todos os 
direitos e jurisdições da Terra de Celorico de Basto, Terra de Borba de Genhores, Val de 
Bouro, Terra de Montelongo, Julgado de Guilhofrei e Portocarreiro. Estrategicamente 
instala-o no Entre Douro e Lima mais longe da fronteira. Porque a sua traição podia 

332 Dias, João, 2005, vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1456, pp. 219-220
333 Idem, ibidem, Doc. II-1140, p. 58
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voltar-se a repetir e o reino não estava em condições de querer arriscar a continuação do 
estado de guerra334.
Como até aqui vimos, depois do interregno de 1383-85, foram senhores de Alfândega, 
Vasco Peres de Sampaio, Rui Pereira, Gil Vasques da Cunha e por �m os irmãos de 
Távora, Rui Lourenço e o Reposteiro-mor, Pero Lourenço, em 7 de maio de 1398335. 

Os Património dos Senhores de Sampaio
Em 1384, Vasco Peres de Sampaio, �dalgo com berço familiar na Vilariça, na localidade 
de Sampaio, Vila Flor, recebe do regedor do reino, D. João, os bens móveis e de raiz que o 
rico judeu Abrafan possuía em Vila Flor e no seu termo. Este judeu havia mantido a sua 
�delidade e vassalagem a Dona Beatriz e ao rei de Castela. O con�sco dos bens era a sen-
tença que condenava os “traidores”. Expediente recorrente para bene�ciar a nova clientela 
afeta ao regedor, que tinha muito a ganhar nesta aliança ao mestre de Avis336. Depois 
desta doação de 6 de maio, Vasco Peres de Sampaio recebe no dia seguinte nova e ampla 
doação de bens e direitos na sua região de naturalidade. O regedor doa-lhe por direito de 
jure e herdade, para sempre e para seus herdeiros e sucessores todos os direitos, rendas, 
foros e portagens reais dos concelhos da Vila de Ansiães, Vilarinho da Castanheira, Vila 
Flor, Torre de Moncorvo e Mós, “que som lugares castellados”; junta também Villas-Boas 
“que he terra chaã”337. Esta doação con�rma e amplia a que tinha recebido de D. Fernando 
um par de anos antes.
Em outubro desse ano, estando em Alenquer, promulgou a con�rmação dos limites ou 
termos de Vila Flor. Pertenciam ao concelho de Vila Flor, senhorio do seu apaniguado, 
Vasco Peres de Sampaio, as aldeias de Cardenha, Adeganha, Nuzelos (Luzellos), Gouveia, 
Cabreiras, Eucísia (Ou®zia), Rio de Vides, Sarzeda, Santa Justa, Vilarelhos, Val Carva-
lhoso, Valpayo, Vilar do Monte e Madureira, e os termos de cada uma delas, tal como 
sempre tiveram desde o tempo do rei D. Diniz e sucessores338. Estas localidades haviam 
sido dadas ao concelho de Alfândega da Fé, como seu termo, pelo rei D. Fernando três 

334 Idem, ibidem, Doc. II-1444, pp. 208-210
335 Idem, ibidem, Doc. II-1140, p. 58
336 Dias, João, 2004, vol. I, Tomo I, Doc. 73, p. 46
337 Idem, ibidem, Doc. 75, pp. 46-47
338 Idem, ibidem, Doc. 540, p. 282
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anos antes339. Esta con�rmação veio revogar aquela doação. Porquê? A atitude de D. 
João foi de cautela, recompensava o �el senhor de Sampaio retirando território a uma 
localidade que podia ser objeto de doação a outros, tal como veio a acontecer, embora 
com a oposição deste senhor. E não por castigo por ter tomado voz por Castela, segundo 
a Crónica.
Um mês depois, o rei con�rma a ampliação do concelho de Vila Flor com as aldeias de 
Seixo de Manhoguez, de Carvalhas, de Egas e de Val do Corvo, retiradas ao concelho de 
Ansiães340. 
Em abril de 1385, quando estava em Coimbra para as cortes que o legitimaram no trono, 
D. João I fez nova doação a Vasco Peres de Sampaio, talvez para reforçar e assegurar a sua 
�delidade neste início de reinado. Vasco Peres de Sampaio vem pedir ao novo rei que lhe 
legitime e con�rme uma carta de doação de diversos bens que Rui Pereira, por mandato 
do regedor tinha feito. Esses bens eram Mirandela e Alfândega da Fé, de jure e herdade 
para todo o sempre, para ele e sucessores; os bens con�scados a Diogo Garcia de Chaves, 
que os podia dar, doar, vender e trocar como se fossem bens próprios. “Ca nossa mercee he 
de lhe serem con®rmadas e guardadas e aver os dictos lugares e bens como dicto he”341.
Nesse ano de 1385, na véspera da sua entronização, D. João I, deu a Vila Flor a aldeia de 
Villas-Boas com toda a sua jurisdição342. No ano seguinte, de 1386, D. João I con�rmou 
os privilégios, liberdades e foros, do concelho e homens bons de Villas-Boas, “a par de 
Villa Frol”343.
Em 1389, Vasco Peres de Sampaio perde por sentença judicial e con�sco, Alfândega da 
Fé e a sua anexa Sambade. Em 1394, Vilarinho da Castanheira, concelho que estava inte-
grado no termo de Vila Flor, recupera a sua autonomia administrativa, mas, na depen-
dência do Senhor de Sampaio344.
Embora, só possuíssem uma franja de território do atual concelho de Alfândega da Fé, as 
localidades situadas na margem leste do Vale da Vilariça, os senhores de Sampaio tinham 
o domínio de todos os concelhos vizinhos, a sul e ocidente e norte, Mós, Torre de Mon-
corvo, Vilarinho da Castanheira, Ansiães, Villas-Boas, Vila Flor e Chacim. 
Vasco Peres de Sampaio era casado com Inês Dias. Os �lhos foram Fernão Vasques de 

339  IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv 2, �. 90
340 Dias, João, 2004, Vol. I, Tomo I, Doc. 541, pp. 282-283
341 Idem, ibidem, Doc. 649, p. 69
342 Idem, vol. I, Tomo III, Doc. 1323, p. 196
343 Idem, ibidem, Doc. 1144, p. 104
344 Idem, vol. II, Tomo II (1387-1402), Doc. II-811, p. 106
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Sampaio, o primogénito varão, e Lopo Vasques de Sampaio, criado de D. João I. Ele pre-
parou a sucessão e partilhou os bens pelos �lhos citados.
Em 1395, o bene�ciado é o �lho primogénito varão, Fernão Vasques de Sampaio, que 
recebe em doação os direitos, foros e pertenças do concelho de Torre de Moncorvo. O 
ato de doação foi feito pelo tabelião de Vila Flor, sede do senhorio. O pai, Vasco Peres de 
Sampaio, associa o �lho na gestão do património que iria herdar, concedendo-lhe uma 
parcela, o concelho de Torre de Moncorvo. Fernão Vasques, em julho, vai pedir a D. João 
I, com a corte no Porto, que con�rme a doação, sustentada na doação que o rei havia feito 
ao pai345. Dois anos depois, a 10 de maio, D. João I con�rma-lhe a doação do Concelho 
de Mós que o pai, Vasco Peres de Sampaio, lhe fez346.
O outro �lho Lopo Vasques de Sampaio casou em 1398, com Inês Dias, mulher viúva 
de Nuno Viegas, e homónima de sua mãe. Nesta data o pai fez-lhe dote de casamento 
de Vilarinho da Castanheira e de Ansiães, e outros bens que naquela região possuía, e 
também a aldeia de Mondego, na Terra de Panóias, que o rei con�rmou347. D. Duarte 
con�rmou a posse destas localidades ao seu �lho e sucessor, Rui Lopes de Sampaio, pajem 
do infante D. João, irmão do rei, como paga dos serviços prestados pelo pai e pelo avô348. 
Vasco Peres de Sampaio morreu no início do ano 1403. Em março desse ano, o �lho 
e sucessor Fernão Vasques de Sampaio pediu ao rei D. João I que lhe con�rmasse na 
sucessão das terras que o pai conservou até ao �m da vida. Essas terras eram Vila Flor, 
Vilas Boas, metade de Quintela de Lavrães, em terra de Bragança. Sucede ao pai e está 
impedido de fazer partilhas destes bens com os irmãos ou com outras pessoas349. 
O rei D. Duarte, em 1437, doa-lhe as honras de S. Cibrão e Lamares, no termo de Vila 
Real, ampliando o património deste senhor350. Em 1469 a este amplo domínio juntar-
se-ia por compra a vila da Bemposta.
A 7 de Dezembro de 1469 perante inúmeras testemunhas, Vasco Fernandes de Sampaio, 
�dalgo da casa d’el-rei e dona Mécia de Melo, sua mulher, compraram a Rui Gonçalves 
Alcoforado e Filipa Vaz sua mulher a terra da Bemposta, de juro e herdade, com todas 
suas rendas e direitos, tributos e jurisdição cível e crime, casas, pardieiros, vinhas, her-
dades de pão, azenhas, moinhos, pesqueiras e outros bens de raiz. A venda foi feita por 

345 Idem, vol. II, Tomo II (1387-1402), Doc. II-966, pp. 193-194
346 Idem, vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1221, pp. 98-99
347 Idem, vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1450, p. 213
348 IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, �s. 3-3v
349 Dias, João, 2005, vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1497, pp. 253-254
350 IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, �. 141
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preço certo tudo pago em bom ouro que foram 587 “anriques” e meio de ouro, do cunho 
de Castela351. 

A ascensão social e patrimonial dos Távora, 
Senhores de Alfândega
A família Távora tinha por berço a localidade de Távora, junto ao rio do mesmo nome, no 
bispado de Lamego. Segundo alguns genealogistas o apelido Távora nasceu em Ribami-
nho na Comenda de Távora352. Os nobiliários fundam esta família em Ermigo Alboazar 
�lho de Alboazar Ramires e neto do rei Ramiro II das Astúrias353. Pertencia, por tradi-
ção, à família patronal do mosteiro de S. Pedro de Águias, onde tinham o seu panteão 
familiar. Alguns elementos são citados nos nobiliários medievais, mas sem expressão, 
caso de uma �lha de Ermigio Alboazar354. Os nobiliários, sobretudo o Livro de Linhagens 
do Conde D. Pedro só começa a fazer referência a esta família quando Lourenço Pires de 
Távora I casou com Guiomar Rodrigues da Fonseca, no título da linhagem desta família. 
Ignora-se a ascendência daquele individuo. Então assinalam-se os três �lhos que tiveram, 
Lourenço Pires II, Lourenço Pires III, o Corvo, e Lourença Pires ignorando com quem 
foram casados355.
Felgueiras-Gayo informa-nos que Lourenço Pires de Távora II casou com Alda Gonçal-
ves de Morais onde começa haver informação documentada356. Foram seus descendentes 
Pedro Lourenço de Távora, o Reposteiro-mor, o irmão Rui Lourenço de Távora, que 
depois se fez frade franciscano, abdicando no irmão as doações que recebeu e outros três 
irmãos Estevão Mendes de Távora357, Martim Lourenço de Távora e Fernão Lourenço 
de Távora358. 

351 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 13, �. 27
352 Gayo, Felgueiras, 1989, vol. IX, p. 517; Mattoso, José, 1980, vol. I, LD 4 C 4, p. 92
353 Idem, ibidem, LV, 2 A 1, p. 50
354 Idem, ibidem, LD 6 G 4, p. 108
355 Mattoso, José, 1980, vol. II, Tomo II, LL, 66 L 6, L 7, M 7 e N 7, pp. 148-149; Tomo I, LL, 22 P 15, 

p. 282
356 Gayo, Felgueiras, 1989, vol. IX, pp. 517-518
357 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv 2, �. 90 - este documento refere-se a uma doação a 

um individuo de apelido Távora, Fernando Esteves de Távora em 1381 – Talvez esteja relacionado 
com este individuo, por causa do patronímico. No entanto Felgueiras-Gayo informa que Estevão 
Mendes de Távora teve sucessão de uma �lha, cujo �lho Luís Alves da Madureira casou com uma 
prima, �lha de Pedro Lourenço de Távora o Reposteiro-mor - idem, ibidem, p. 518 e 522-523.

358 Idem, ibidem, p. 518.
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Era uma linhagem local e regional, estabelecida a sul do Douro. E seria a partir daí que 
a sua in�uência irradiaria, por intermédio do serviço ao rei. Em 1367, Lourenço Peres de 
Távora recebeu de D. Fernando como pagamento das suas mercês as terras de Paredes, 
Penela, Sedão, Numão e a horta do almoxarifado de Lamego359. Esta doação seria substi-
tuída à viúva Alda Gonçalves de Morais em 1382, pelo préstimo da Ribeira de Samodães 
e da colheita de Lamego360. Entretanto os �lhos, Pero e Rui receberam de D. Fernando 
em 1381 as vilas de S. João da Pesqueira e de Ranhados, de jure e herdade “com todos seus 
termos que som no bispado de Lamego e rendas e pertenças dellas assy pam como vinhos e azeites 
e todollos outros frutos e paaços e casarias e com todas suas entradas e saidas e resios e matos 
montes rotos e por romper fontes rios ribeiros e pescarias e com todollos outros direitos e portagens 
e rendas de taballiados e de todos os outros tributos e cousas e novos e posisooens husos foros e 
custumes” exceto a jurisdição cível e crime, que o rei reservava para si361.
Ainda estando D. João I em Coimbra por causa das Cortes, apresentaram-se diante dele 
Rui Lourenço de Távora e o irmão Pero Lourenço de Távora, escudeiros, que disseram 
que eles tinham cada ano os direitos, rendas, foros e provisões de S. João da Pesqueira, de 
Ranhados e do Couto de S. Pedro de Águias. Estas localidades e o termo pertenciam-
lhes. Pediam ao novo rei que alargasse os seus poderes à jurisdição cível e crime desses 
lugares. O rei acede e dá-lhes o privilégio de nomear para esse ofício os juízes que enten-
derem, e que eles prestem juramento perante os seus senhores. Manda também ao juiz 
do Couto de S. Pedro de Águias que venha, todos os anos, fazer juramento perante os 
novos senhores da terra. Ordena também que os moradores desses lugares lhe obedeçam 
e façam tudo o que eles mandarem. O rei reserva para si a Correição e que os corregedores 
possam entrar nessas terras e aplicar a justiça362. Embora, possa parecer um retrocesso, 
tanta liberalidade régia, abdicando da sua autoridade judicial face ao reinado anterior, na 
realidade os novos senhores têm uma jurisdição limitada.
O escudeiro Rui Lourenço de Távora, o irmão, Pero Lourenço de Távora, e a mãe, Alda 
Gonçalves, pediram também ao novo rei que con�rmasse as cartas de privilégios, mercês 
e liberdades concedidas pelos reis antecessores e con�rmadas por D. Fernando, e que 
as suas quintãs, terras, lugares e bens foram sempre coutados e as suas Honras e suas 
jurisdições respeitadas, e os seus foreiros, caseiros, lavradores e apaniguados, isentos das 

359 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv 1, �. 13v.
360 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv 2, �. 95
361 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv 2, �. 84v.
362 Dias, João, 2005, vol. I, Tomo II, Doc. 877, pp. 193-194
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obrigações e encargos concelhios. Pediram também que lhes fossem dados os bens dos 
moradores de S. João da Pesqueira, Ranhados e Couto de S. Pedro de Águias, que tives-
sem desertado para o serviço do rei castelhano363.
Rui Lourenço de Távora era o chefe de linhagem. O pai, Lourenço Pires de Távora, havia 
falecido ainda durante o reinado de D. Fernando. D. João I, como penhor da vassalagem e 
�delidade desta família deve ter recrutado para o seu serviço no cargo de Reposteiro-mor, 
o jovem escudeiro, Pero Lourenço de Távora.
O Reposteiro-mor era um cargo de serviço doméstico da corte. A sua função era próxima 
e íntima do monarca. Ele era responsável por chegar a almofada ou a cadeira ao Rei 
quando este se sentava ou se ajoelhava. Estavam-lhe subordinados os Reposteiros, que 
eram responsáveis por correr as cortinas da Câmara. A proximidade ao rei que o cargo 
exigia tinha os seus riscos. A Crónica relata que quando o rei D. João I pôs cerco a Mel-
gaço, que estava ocupada pelos castelhanos, uma seta feriu Pero Lourenço de Távora364.
Em Outubro, quando o rei estava em Guimarães ele rogou a graça régia para o seu 
parente, Martim Afonso Granja, escudeiro. Pediu ao rei que doasse para este seu parente, 
seus �lhos e herdeiros a posse das Honras de Galegos e de Lordelo, no termo de Vila 
Real. O rei ordenou aos juízes da vila, almoxarife e escrivão, que dessem posse dessas 
Honras ao dotado, Martim Afonso Granja365. 
Em novembro de 1385 o jovem escudeiro, Pero Lourenço de Távora, é agraciado pelos 
seus bons serviços à coroa. É lhe doado, para todo o sempre e seus descendentes, a terra 
entre o Tua e o Pinhão, nos julgados de Favaios e Alijó, no almoxarifado de Chaves, com 
todas as rendas, direitos novos, foros, tributos, mas sem jurisdição.
Dois anos depois, em 1387, depois de ter andado por terras de Castela entre Zamora 
e Toro, D. João I, estancia no paço de Curval. É julho e está doente366. E em paga dos 
estremados serviços que o rei e o reino recebem do jovem Pero Lourenço de Távora, 
Reposteiro-mor, decide recompensa-lo com a doação da terra de Aguiar de Sousa. Tinha 
sido senhor desta terra João Rodrigues de Azevedo, que tinha falecido. Pero Lourenço 
de Távora recebia a terra com todos os seus direitos, foros e jurisdição e “misto imperio”; 
isto é, recebia aquela terra com todo o poder político, administrativo, �scal, militar e judi-
ciário. Reservando o rei a correição e alçada. A doação tinha caráter perpétuo, para seus 

363 Dias, João, 2005, vol. I, Tomo II, Doc. 879, pp. 195-196
364 Lopes, Fernão, 1897, vol. VI, p. 44
365 Dias, João, 2005, vol. I, Tomo III, Doc. 1071, p. 60
366 Lopes, Fernão, 1897, vol. V, p. 174
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�lhos e sucessores, em linha direita367. 
Em 29 de outubro de 1395, o rei estando em Vila Real fez doação ao seu Reposteiro-mor, 
Pero Lourenço de Távora, das Honras de Galegos e de Lordelo, que dez anos antes havia 
dado a Martim Afonso da Granja, por interceção daquele. Martim Afonso da Granja 
havia morrido sem deixar descendentes. E como era parente do Reposteiro-mor, foi natu-
ral aquele ter sucedido na posse desses bens. Diz a carta de doação que as Honras de 
Galegos e de Lordelo haviam sido de João Afonso Telo, Conde de Barcelos e con�rmados 
por D. Fernando, e con�scadas por ter seguido o partido castelhano368.
Pero Lourenço de Távora acrescentava património. Possuía as Terras do julgado de 
Favaios e Alijó entre os rios Tua e Pinhão, a Terra de Aguiar de Sousa, as Honras de 
Lordelo e Galegos, no termo de Vila Real. 
Faltava juntar Alfândega da Fé. Os irmãos de Távora, Rui Lourenço e o Reposteiro-
mor, Pero Lourenço, recebem do rei aquela vila em 7 de maio de 1398 con�scada a Gil 
Vasques da Cunha que havia desertado para Castela369. Rui Lourenço recebeu ainda, em 
préstamo, as rendas e direitos da Terra de Penaguião, no almoxarifado de Vila Real370.
Em 1401, D. João I doa ao seu �el criado e vassalo, Pero Lourenço de Távora, todos os 
direitos, foros, rendas e tributos de Alfândega da Fé, Mogadouro e Mirandela e na terra 
de Panóias, as Honras de Lordelo, Galegos e concelho de Favaios371. Nesta ocasião o 
irmão Rui Lourenço abdicou dos bens terrenos e entrou para o convento da ordem men-
dicante de S. Francisco372.
Pero Lourenço de Távora haveria de falecer ainda em vida do rei seu senhor. Sucederia 
no património e no cargo de Reposteiro-mor o �lho Álvaro Pires de Távora. Além deste 
�lho, do seu casamento com Beatriz Anes de Albergaria nasceriam Martim de Távora, 
que seria Reposteiro-mor de D. Afonso V, Lourenço Pires de Távora, Violante Lopes, 
que casaria com Martim Afonso de Sousa, Teresa de Távora, que casaria com Rui Vaz 
Pereira e Catarina Morais de Távora que casaria com o primo Luís Alves de Madureira373.
Em 1435, Martim Gonçalves Alcoforado vendeu a Álvaro Pires de Távora a vila de 
Castro Vicente por 550 coroas de ouro do cunho de França. O monarca autorizou a 

367 Dias, João, 2005, vol. II, Tomo I (1385-1392), Doc. II-4, p. 13
368 Idem, vol. II, Tomo II (1387-1402), Doc. II-898, pp. 155-156
369 Idem, vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1140, p. 58
370 Idem, ibidem, Doc. II-1141, p. 58
371 Idem, ibidem, Doc. II-1372, p. 179
372 Gayo, Felgueiras, 1989, vol. IX, p. 518
373 Conferir Quadro da Genealogia dos Távora em Anexos; Idem ibidem, p. 518.
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venda e con�rmou Álvaro Pires de Távora como senhor dessa localidade374. Os Távora 
juntavam mais um domínio naquela região, somando-se a Alfândega da Fé, Mirandela e 
Mogadouro. Outras se seguiriam. Também os senhores de Sampaio haveriam de adquirir 
em 1469 a Martim Gonçalves Alcoforado o domínio da Bemposta375. Toda aquela região 
estava agora sob o senhorio de duas importantes famílias: os Távora e os de Sampaio. 
D. Duarte, decide não recon�rmá-lo na função e dispensa-o. Sucede-lhe, Gil Fernandes 
de Almeida376. No entanto, eles mantiveram-se presentes na corte. 
A família Távora apoiou D. João I na sua ascensão e consolidação no trono. Em conse-
quência vê o seu património fundiário crescer com doações e mercês. O cargo curial de 
Reposteiro-mor é o principal meio de enriquecimento patrimonial. Esse cargo dá-lhes 
acesso ao poder político. São criados e servidores pessoais do monarca a quem devem ser 
�eis a todo o momento para não perderem “o benefício da sua graça”377. Pero Lourenço de 
Távora haveria ainda de acompanhar o rei na conquista de Ceuta em 1415, como capitão 
de galé378.
Logo no início do reinado, em 25 de novembro de 1433, D. Duarte con�rmaria as juris-
dições, rendas, direitos, portagens, direituras dos tabeliães e direitos reais dos judeus das 
Vilas de Mogadouro, Miranda e Alfândega da Fé, e seus termos379. 
No entanto, Álvaro Pires de Távora solicita que o rei lhe con�rmasse todas as doações de 
património, jurisdições e direitos de qualquer natureza, feitas pelos reis seus antecessores, 
aos seus antepassados, porque, como �lho primogénito varão, vai suceder ao pai em todo o 
património que este recebeu da coroa, com todos os privilégios políticos, administrativos, 
judiciais e económicos. Mostrou ao rei todas as cartas de doações que os reis seus ante-
cessores haviam outorgado a seus antepassados. Pede-lhe que con�rme a doação que D. 
Fernando havia feito ao pai, Pero Lourenço de Távora, e ao tio, Rui Lourenço de Távora, 
em 10 de julho de 1382, de jure e herdade das vilas de S. João da Pesqueira, Ranhados, 
com seus termos no bispado de Lamego. Também sua avó, Alda Gonçalves, mulher de 
Lourenço Pires de Távora e mãe de Pero Lourenço de Távora e Rui Lourenço de Távora, 

374 Dias, João, 2002, vol. III (1433-1435), Doc. 445, pp. 308-310; IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte 
I, lv. 1, �. 115v-116

375 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 13, �. 27
376 Dias, João, 2002, vol. III (1433-1435), Doc. 302, p. 200
377 Marques, Marisa Pires, 2000, vol. I, pp. 17-18, cit. Em nota: Ventura, Leontina, 1992, vol. I, p. 79.
378 Marques, Marisa Pires, 2000, vol. I, p. 31; cit: Monumenta Henricina vol. II - 1411-1421, Coimbra, 

1960, pp. 148-150
379 IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, �. 3
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recebeu de D. João I, quando era regedor do reino em 1384, uma carta que con�rmava 
as doações que D. Fernando �zera ao marido. Em 16 de abril de 1385, D. João I doou a 
Alda Gonçalves e para todos os seus herdeiros os lugares e terras da Ribeira de Samodães 
e a colheita que o rei levava da cidade de Lamego. Também nesta data, o rei abdicava do 
poder judicial, que o anterior monarca havia reservado e doa a Pero Lourenço de Távora e 
a seu irmão Rui Lourenço de Távora as jurisdições de S. João da Pesqueira, de Ranhados e 
do couto de S. Pedro de Águias. Con�rma a doação a Pero Lourenço de Távora, em 1386, 
da terra do entre Tua e Pinhão nos julgados de Favaios e Alijó, de todas as rendas, direitos 
e tributos. Também lhe con�rmou a jurisdição dos julgados de Favaios e Alijó. Mostrou 
outra carta de 1395 de doação a Pero Lourenço de Távora das Honras de Galegos e de 
Lordelo, situadas no termo de Vila Real, com todos os poderes político, administrativo, 
judicial e económico380.
O Reposteiro-mor e criado de D. João I, Álvaro Pires de Távora vê aumentado o seu 
património com a doação por D. Duarte em tença dos direitos régios em moeda antiga 
dos concelhos de Caminha e Vila Nova de Cerveira, como paga dos seus serviços à 
coroa381.
Álvaro Pires de Távora haveria de casar em 1394 com Inês da Guerra sobrinha-neta 
de D. João I e recebeu de dote mil e quinhentas coroas382. Deste casamento haveriam 
de nascer o seu sucessor no património Pedro Lourenço de Távora e uma �lha Isabel 
da Guerra. A mulher Inês da Guerra era irmã do arcebispo de Braga D. Fernando da 
Guerra383. Contrairia novo matrimónio com Leonor da Cunha com a seguinte sucessão 
Martim de Távora, João Teles de Távora, ambos sem geração, Lourenço Pires de Távora, 
que sucederia no património dos irmãos varões na morgado da Caparica, e Teresa de 
Távora que casaria com o Conde de Caminha. O noivo recebeu como dote, por parte do 
rei, três mil e quinhentas coroas, substituído pelas rendas do porto de Miranda e do almo-
xarifado de Vila Real. Em arras, o noivo deu à noiva as rendas de S. João da Pesqueira e 
de Ranhados384.
Além do cargo curial este �dalgo era criado da Casa do Infante D. Pedro385. Esta ligação 

380 IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, �. 3v-4v
381 IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, �. 3
382 Marques, Marisa Pires, 2000, vol. I, pp. 37-38
383 Eram �lhos bastardos de D. Pedro da Guerra, que era �lho bastardo do infante D. João de Castro, 

meio- irmão de D. João I
384 Marques, Marisa Pires, 2000, vol. I, pp. 37-38, 40.
385 Idem, ibidem, p. 41
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seria importantíssima no desenrolar dos acontecimentos subsequentes à morte do rei D. 
Duarte e da regência durante a menoridade de D. Afonso V.
Alfândega da Fé e Castro Vicente receberam do rei D. Duarte, a con�rmação dos seus 
privilégios e liberdades concedidos pelos reis seus antecessores. Este era um tipo de cor-
respondência protocolar que todos os monarcas expediam quando tomavam posse, para 
fazer lembrar que continuavam a ser do seu senhorio, independentemente da alienação 
por doações que se �zera a terceiros, os senhores donatários. Em caso de con�ito sempre 
podiam e deviam apelar ao rei386.
O rei D. Duarte haveria de governar escassos cinco anos. Subiu ao trono logo que o pai 
D. João I faleceu em 1433. E terminaria o seu governo em 1438, em consequência, dizem, 
do desastre de Tânger, do ano anterior, onde �caria cativo o irmão D. Fernando. De facto 
a causa da morte foi peste que se desenvolveu de forma fulminante387.
O herdeiro, o infante D. Afonso ainda era menor. Era sua aia a mãe de Álvaro Pires de 
Távora e viúva de Pedro Lourenço de Távora. Então constituiu-se uma junta governativa 
de regência composta por D. Leonor, a rainha viúva, e o tio D. Pedro, Duque de Coim-
bra, que se tornaria o regente efetivo, acabando a mãe por ser afastada, para o exílio em 
Castela, os seus bens e dos seus vassalos con�scados e a educação do �lho também388. 
No entanto, este afastamento contou sempre com a oposição do Duque de Bragança, D. 
Afonso, irmão do regente D. Pedro e tio do infante menor e futuro rei. 
A posição dos Távora balança entre a �delidade ao regente, à rainha viúva, ao rei menor e 
ao Duque de Bragança, poderoso vizinho dos bens dos Távora em Trás-os-Montes. Nos 
con�itos entre o regente D. Pedro e a rainha viúva, Álvaro Pires de Távora chegou a ser 
mediador no con�ito389. 
Álvaro Pires de Távora haveria de receber do regente D. Pedro em 1440 a localidade 
de Mirandela com a incumbência de a povoar com vinte homens, criando um couto de 
homiziados, porque essa terra estava na fronteira onde interessava povoar e defender das 
guerras com Castela390.

386 IAN/TT, chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, �. 19
387 Duarte, Luís Miguel, 2007, pp. 303-350
388 Moreno, Humberto Baquero, e Freitas, Isabel Vaz de, 2006, pp. 76-78, 81
389 Gomes, Saul António, 2009, pp. 68-69, Moreno, Humberto Baquero, e Freitas, Isabel Vaz de, 2006, 

p. 90 – O Conde de Barcelos, futuro duque de Bragança chegou a propor que D. Leonor regressasse 
ao reino por Trás-os-Montes pelas terras de Álvaro Pires de Távora; Marques, Marisa, 2000, vol. I, 
pp. 58-62

390 Marques, Marisa, 2000, vol. I, p. 52
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No entanto, também a oposição ao regente D. Pedro foi aumentando, porque este não 
passava o testemunho do poder ao jovem rei. E na sombra deste motivo desencadeou-se 
uma luta fratricida e feudal entre as casas ducais de Bragança e de Coimbra. As posições 
extremaram-se. O exército do duque de Bragança movimentava-se pelo norte do país 
onde se situava o seu património. Ao centro em Coimbra estava sedeado o ducado do 
regente infante D. Pedro. O jovem D. Afonso V, casado com a �lha do regente, pediu ao 
tio e sogro que lhe devolvesse a governação. Do lado de D. Pedro apoiam a sua regência 
as elites urbanas. Em oposição, do lado do jovem rei está a velha aristocracia. Os Távora, 
os irmãos Álvaro Pires de Távora e Martim de Távora decidem-se tomar parte ao lado do 
rei391. O confronto entre os dois exércitos dá-se em Alfarrobeira, às portas de Lisboa, em 
Alverca, em 20 de maio de 1449392. 
Um mês depois, o rei vitorioso de Alfarrobeira, recompensa a �delidade dos Távora “por 
os muitos serviços que delle recebemos e emtemdemos de receber”. Doa-lhe o lugar de Azinhoso, 
com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 1447, com todos os foros, rendas e pertenças, e 
lhe suceda o �lho varão primogénito393.
Receberia ainda os bens con�scados ao Conde de Abranches, Álvaro Vaz de Almada, 
valido do infante regente D. Pedro. Entre esses bens sobraram, depois de pagas as dívidas 
e a parte à viúva e �lhos do falecido, o Morgado da Caparica e o Pinhal da Cavala394.
Em setembro de 1449, Álvaro Pires de Távora pediu a D. Afonso V que lhe con�rmasse, 
todos os bens, mercês e rendas que havia recebido dos reis seus antecessores. Pedia ao rei 
que por morte dele, outorgasse todo esse património ao �lho primogénito varão que lhe 
sucedesse. Esta atitude é de preito e homenagem do vassalo ao seu senhor. Que corres-
ponde anuindo ao pedido395. 
O crescimento da Casa Távora ainda continuaria. Tal como antes havia feito quando 
comprou Castro Vicente a Martim Gonçalves Alcoforado, agora era vez de Penas Roias, 
que estava na posse de Rui Gonçalves Alcoforado, seu �lho, cavaleiro criado do Marquês 
de Valença396.
Em 1452, o rei D. Afonso V permite que os �dalgos se instalem e tenham residência 

391 Marques, Marisa, 2000, vol. I, p. 64
392 Gomes, Saul António, 2009, pp. 84-97; Moreno, Humberto Baquero, e Freitas, Isabel Vaz de, 2006, 

pp. 87-103
393 IAN/TT, Leitura Nova, lv. 2, �. 45-45v
394 Marques, Marisa, 2000, vol. I, pp. 49-50
395 IAN/TT, Leitura Nova, lv. 2, �.48v
396 Marques, Marisa, 2000, vol. I, p. 51
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nas cidades na tentativa de controlar o poder das elites urbanas. Os Távora adquirem 
esse direito de residência em Lisboa, com todas as liberdades e prerrogativas dos seus 
moradores397. E o privilégio de participar no órgão governativo da cidade a Casa dos 24.
Em Mirandela os Távora haveriam ainda de alargar o seu património com a aquisição 
das aldeias de Carvalhais e Mascarenhas, que constituíram o maior domínio fundiário 
da Casa e a mais rentável. O ato de compra foi celebrado em Lisboa nas casas dos ven-
dedores em 1466398. 
Em 1470, D. Afonso V, na preparação da jornada que o levaria a Castela, para defen-
der os legítimos interesses da sobrinha, Dona Joana, ao trono castelhano, cuida da reta-
guarda, sobretudo a defesa da fronteira. Nesta perspetiva impõe-se que algumas praças 
de fronteira �quem em mãos de �éis vassalos. Álvaro Pires de Távora havia sido até 
aquele momento alcaide-mor do castelo de Miranda. Abdicou para que lhe sucedesse o 
�lho, Pedro Lourenço de Távora. Nesse ano o rei doa-lhe a alcaidaria-mor do castelo de 
Miranda do Douro, importante praça-forte na fronteira com Castela, reconduzindo no 
cargo que fora de seu pai. Esse cargo tinha o privilégio de usufruir e possuir as rendas, 
foros, pertenças e costumes do exercício desse cargo militar399.
Em carta de Évora de 4 de março de 1475, D. Afonso V con�rma a doação a Pedro 
Lourenço de Távora, �dalgo da casa régia das terras de Mogadouro, Mirandela e Alfân-
dega, com todos os direitos e privilégios como teve seu pai Álvaro Pires de Távora, criado 
e Reposteiro-mor de D. João I, que faleceu. Con�rma a carta de D. Duarte de 20 de 
novembro de 1433400.
Dois dias depois, D. Afonso V nomeia Pedro Lourenço de Távora, �dalgo da casa régia 
para o cargo de fronteiro das vilas de Penas Roias, Mogadouro, Castro Vicente, Miran-
dela, Alfândega e S. João da Pesqueira, como teve seu pai Álvaro Pires de Távora401.
Além dos bens atribuídos ao titular da casa, também os descendentes usufruíram das 
benesses régias. Foi o caso de Lourenço Pires de Távora, �lho segundo de Álvaro Pires 
de Távora e de Leonor da Cunha, que bene�ciou dos direitos reais da judiaria de Chaves. 
Este privilégio foi só usufruído em vida do bene�ciário. Em 1490, Luís Pires de Buaços, 
�dalgo da casa d’ El-Rei, pediu a D. João II, que lhe con�rmasse uma carta de D. Afonso 

397 Idem, ibidem, p. 50
398 Guerra, Luís Bivar, 1954, pp. 138-140
399 IAN/TT, Leitura Nova, Livros 2 de Além Douro, lv. 2, �. 24
400 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V Lv. 30, Doc.1 �. 111
401 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V Lv 30, Doc. 3 �. 147v
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V, dada em Pena�el, a 23 de Agosto de 1475, onde o rei lhe fazia mercê de todos os 
direitos reais e quaisquer outras rendas e direitos da judiaria de Chaves, tal como tivera 
Lourenço Pires de Távora, enquanto foi vivo, em paga dos seus serviços em África e em 
Castela402. 
Em 1484 D. João II con�rmou a Pedro Lourenço de Távora o escambo que D. Afonso 
V fez com o pai Álvaro Pires de Távora em 1464. O rei trocou as rendas reais das vilas de 
Caminha e Vila Nova de Cerveira pelas cobradas em Moncorvo, Miranda, Penas Roias, 
Bemposta, Mogadouro, Castro Vicente e Alfândega403.
Sucedeu a Álvaro Pires de Távora I o �lho Pedro Lourenço de Távora II. Este casou com 
Inês de Sousa, �lha do outro grande potentado daquela região trasmontana, Fernão Vaz 
Sampaio404. A sua irmã, Leonor de Távora, casou com Fernão Vaz de Sampaio, senhor 
de Vila Flor.
As estratégias de casamento desta família tiveram em conta as circunstâncias político-
diplomáticas do reinado de D. Afonso V. O tronco principal casou na região com �lhos 
do senhor de Sampaio, uma estratégia de consolidação regional. Os outros �lhos, Teresa 
da Cunha e Távora e Lourenço Pires de Távora III casaram respetivamente com famílias 
castelhanas405.
Pedro Lourenço de Távora, o moço, conservou com João II toda a honra, riqueza, função 
militar e cortesã herdada do pai406. Sabemos que D. João II teve uma política bastante 
agressiva com a aristocracia, nomeadamente contra a Casa Ducal de Bragança. No 
entanto, os Távora souberam manter todos os seus privilégios intactos. Pelo contrário, o 
reforço do seu poder em Alfândega foi ampliado com a nomeação do capelão régio Rui 
Peres de Távora em 1492 para reitor da igreja de Santa Maria de Sambade. Este clérigo 
era um aristocrata, membro do conselho do rei D. João II e �lho do senhor donatário de 
Alfândega da Fé, Pedro Lourenço de Távora407. Já anteriormente Álvaro Pires de Távora 
tinha conseguido que o rei D. Afonso V nomeasse para aquela importante paróquia do 
seu senhorio o seu capelão privativo408. Inclusive, na véspera do falecimento do rei D. 
João II em Alvor, Álvaro Peres de Távora, �lho de Pedro Lourenço de Távora e seu suces-

402 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 40, �. 30
403 Marques, Marisa, 2000, vol. I, pp. 68-69
404 Idem, ibidem, 69 – diz esta autora que o noivo recebeu as rendas daquelas localidades por conta das 

arras da noiva
405 Idem, ibidem, p. 79
406 Idem, ibidem, p. 66
407 Idem, ibidem, �. 531-531v; IAN/TT, Chancelaria de D. João II, lv. 5, �. 96
408 Idem, ibidem, �. 531 e �. 884; IAN/TT, Chancelaria de Chancelaria de D. Afonso V, lv 8, �. 140v
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sor, viu-lhe ser acrescentado ao património a vila de Penas Roias com seus direitos em 24 
de outubro de 1495. Esta doação foi só registada na Chancelaria um mês depois, já no 
reinado do sucessor, D. Manuel I409. D. João II, em 1483, con�rmaria a Álvaro Peres de 
Távora a Tença anual de 30.000 reais brancos. Esta Tença seria mantida e con�rmada por 
D. Manuel em 1497410. 
O novo reinado começou com as con�rmações habituais dos privilégios e património da 
Casa de Távora. D. Manuel ordenou por Carta Régia de novembro de 1495 que os mora-
dores dos senhorios de Álvaro Peres de Távora lhe obedeçam e lhe deem mantimentos 
por seus dinheiros411. Também nesta data con�rma-lhe a posse de Mogadouro, Miran-
dela e Alfândega412 e S. João da Pesqueira, Ranhados, Tendais e outras413. No entanto 
o novo rei amplia-lhe os privilégios e rendimentos. Em 1497 faz-lhe mercê de “couteiro 
do caçar das perdizes com boiz e de tomar os ovos delas” na vila de Miranda do Douro e seu 
termo, e em toda as terras e lugares, sendo metade das penas para as obras e corregimento 
do castelo dessa vila414. Doa-lhe umas casas na vila de Mogadouro no ano seguinte415. 
Reforça os rendimentos que Álvaro Peres de Távora recebia de Mogadouro e do Azi-
nhoso com uma Tença 13.960 reais416. E em consideração dos serviços prestados ao rei  
D. João, devolve-lhe a Quinta da Madureira em Vilares da Vilariça, que havia sido tomada 
por dívidas ao pai Pedro Lourenço de Távora417. Além de outros privilégios inerentes ao 
facto de pertencer ao conselho d’el rei418. 
Ainda neste reinado, Álvaro Peres de Távora II, receberia a comenda grande da Ordem de 
Cristo da Abadia de Santa Maria de Castelo Branco419. Era Comenda Velha420. Em 1514 

409 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 32, �. 39
410 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 28, �. 94
411 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 32, �. 38
412 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 32, �. 38v
413 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 32, �. 40v
414 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 32, �. 42
415 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 31, �. 118
416 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 31, �. 71
417 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 37, �. 7
418 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 17, �. 74
419 Alves, Francisco, 2000, vol. VII, p. 726 – indica as seguintes fontes na Torre do Tombo para este 

assunto: Castelo Branco, concelho do Mogadouro. Tombo de 1513, Tombo da Comenda de 1592, 
capelas de Santa Cruz (1586), de S. João Baptista (1625), da Senhora da Conceição (1812), de Santo 
António (1594), de S.Miguel (idem) e do Espírito Santo (idem)

420 De®niçoes e estatutos dos Cavalleiros & Freires da Ordem Nosso Senhor Jesu Christo, Lisboa, Impressor 
Pedro Craesbeeck, 1628, pp. 251-252
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D. Manuel criou as chamadas Comendas Novas na ordem de Cristo, integrando muitas 
igrejas do Padroado Régio e leigo que vagaram. Tinham “rendimento de 20 mil cruzados 
impostos nas Igrejas do padroado, para incitar e premiar os serviços prestados em África na 
guerra contra os Mouros. Estas Comendas eram dadas a quem fosse servir durante dois anos à 
sua custa” 421.
No reinado de D. João IV os bens das ordens militares foram incorporados na Casa do 
Infantado que era administrada pelo �lho secundogénito. Em 1655 foi con�rmada a 
posse desta Comenda a Luís Alvares de Távora, por sucessão do Conde de S. João da Pes-
queira, António Luís de Távora422. Nove anos depois, no início do reinado de D. Afonso 
VI, e começo da administração da Casa do Infantado pelo Infante D. Pedro, é concedida 
a graça de administrar por dois anos esta comenda423. Nova con�rmação e prorrogação 
por mais dois anos feita em 1678424. 
Os benefícios e privilégios régios não eram só para os titulares da Casa. Também os �lhos 
bene�ciavam com a benevolência régia. 
Em 1484, por escritura celebrada em Mogadouro, onde residiam habitualmente no Paço 
do Castelo, Pedro Lourenço de Távora renunciou a favor da �lha D. Maria de Távora, 
donzela da casa da Rainha e casada com Diogo da Silveira, de uma tença anual de 40.000 
reais. No ano seguinte o rei D. João II con�rmou-lhes aquele benefício425. 
Além da residência do Castelo de Mogadouro sabemos que em Alfândega da Fé Álvaro 
Pires de Távora e mulher Leonor da Cunha tiveram uma residência em Vilares de Cima 
em 1460. Porque nela foi registada uma escritura respeitante ao casamento de Lourenço 
Peres de Távora II com a �lha do Conde de Marialva, Maria Teles. Nessa escritura a 
noiva recebeu em arras a Vila de Ranhados e a Quintã da Caparica426.
A reforma dos forais sempre foi um anseio das populações, que desde o reinado de  
D. João I, reclamavam em Cortes a sua realização. Durante o reinado de D. Afonso V, as 
preocupações viraram-se para a reforma da chancelaria régia. No entanto, foi D. João II 
em carta régia 1481, logo no arranque do reinado, que ordenou que se recolhesse todos 
os forais antigos do reino. Os povos pretendiam que se procedesse a uma atualização dos 

421 Torres, Ruy d’Abreu, 1971, vol. I, p. 620
422 IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Ordens Militares, lv.4, �. 114
423 IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Ordens Militares, lv.4, �. 16
424 IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Ordens Militares, lv.9, �. 336
425 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 27, �. 8v
426 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 38, �. 82v
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forais para os adaptar à linguagem corrente e letra que fosse entendível. Muitos forais 
estavam redigidos em latim e em letra cursiva carolina da baixa Idade Média, que os 
tornava impercetíveis. D. João II havia, no entanto, de iniciar outras reformas, nomea-
damente dos pesos, medidas e moeda, para que houvesse uniformidade em todo o reino 
destes instrumentos, que seriam imprescindíveis a todo esse processo reformista. O seu 
reinado terminou sem que a reforma fosse consumada. Seria o seu sucessor, D. Manuel 
I, que procederia a tamanha tarefa. O seu propósito segue em linha com que os reis seus 
antecessores vinham procedendo, a centralização do poder régio427.
A preceder a reforma dos forais havia que ouvir as sugestões dos concelhos, conhecer as rea-
lidades e também, ouvir os senhores donatários. Havia que inquirir primeiro e depois agir.
E foi isso que a comissão de inquérito veio fazer a Alfândega da Fé em ano anterior a 
1510, provavelmente 1509, em 31 de outubro. A razão da visita seria uma reanálise do 
foral do concelho de Alfândega da Fé. O local da reunião é Valverde, na entrada da Vila, 
na forma de um processo judicial. Estão presentes os inquiridores Rui Boto e Rui da Grã. 
De Alfândega, estão presentes o senhor donatário Álvaro Pires de Távora II, os juízes, 
vereadores, o�ciais e homens bons do concelho.
O assunto mais importante que se tratou foi a ampliação do termo de Alfândega da Fé. 
Já antes, no reinado de D. João I, o rei tinha con�rmado a Vila Flor as localidades do seu 
termo, senhorio de Vasco Peres de Sampaio, que haviam passado para Alfândega da Fé e 
que agora o rei fazia regressar. Assim pertenciam-lhe as aldeias de Cardenha, Adeganha, 
Gouveia, Nuzelos (Luzellos), Cabreiras, Eucísia (Ou®zia), Rio de Vides, Sarzeda, Santa 
Justa, Vilarelhos, Val Carvalhoso, Valpayo, Vilar do Monte e Madureira, e os termos de 
cada uma delas, tal como sempre tiveram desde o tempo do rei D. Diniz e sucessores428.
O que acontecia é que estas localidades estavam geogra�camente mais próximas de 
Alfândega da Fé que de Vila Flor, e já se confundiam com o termo desta localidade. 
Como vimos nas doações que D. João II e D. Manuel �zeram a Álvaro Pires de Távora 
II encontrava-se a Quinta da Madureira. Este senhor devia possuir bens naquelas loca-
lidades que lhe vieram de herança da mãe, descendente do senhor de Vila Flor. O que se 
pretendia e por isso se compreende a presença do senhor Donatário é que pelo novo Foral 
se recompusesse os limites de Alfândega da Fé no lado virado para a Vilariça tendo em 
conta os antecedentes veri�cados com o casamento de Pedro Lourenço de Távora II com 
a �lha do senhor de Vila Flor. Por isso o novo foral incluiria as aldeias da Cardenha, Ade-

427 Santana, Maria, 2006, pp.12-13
428 Dias, João José, 2004, vol. I, Tomo I, Doc. 540, p. 282
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ganha, Junqueira, Nozelos, Rio de Vides, Cabreira, Gouveia, Eucízia (Onçizea), Santa 
Justa, Vilarelhos, Val Carvalhoso e Val Passo, como termo de Alfândega da Fé, conser-
vando o foro acostumado que pagavam a Vila Flor, que era quatro alqueires de cevada e 
direitos em dinheiro429. A grande revolução, que ocorre com o Foral Novo, é a ampliação 
do território do concelho para ocidente. O limite ocidental agora é a ribeira da Vilariça e 
a sul prolonga-se pelo Sabor, quase até à sua Foz. Assinam esta inquirição Álvaro Pires de 
Távora, João Gonçalves, juiz, Afonso Gonçalves vereador, Gonçalo Fernandes, escrivão 
da Câmara, Diogo Afonso, procurador e os homens bons, Pero Castanho, Diogo Afonso 
e Álvaro Fernandes.
O inquérito tem uma minuta do novo foral que seria passado a Alfândega em 1 de junho 
de 1510. 
Depois de inquirir era redigido um Foral Novo habitualmente em número de dois exem-
plares, um para a Câmara, outro para o senhorio e no arquivo da coroa era assente o que 
era especí�co do concelho no livro dos Forais430.
As relações com a coroa também tiveram os seus desaguisados. Nada de grave como 
podemos até agora constatar que tivessem posto em causa o património e prestígio desta 
família Távora. Os casos mais graves foram por causa de dívidas de rendimentos que 
receberam e não prestaram contas ao almoxarife. Um dos casos ocorreu com Pedro Lou-
renço de Távora II no reinado de D. Afonso V, que perdeu a favor da coroa a quinta da 
Madureira (depois devolvida ao �lho, Álvaro Peres de Távora II) e um lagar de vinho em 
Miranda do Douro. Este último bem junto com outros que se encontravam registados 
no almoxarifado de Torre de Moncorvo seriam doados pelo rei D. Manuel I a Diogo de 
Travaços, seu escudeiro para cumprimento dos 26 mil reais que o rei lhe prometera pelo 
seu casamento. Esses bens foram um lagar de fazer vinho, na Vila de Miranda, que foi 
de Pedro Lourenço de Távora, tomado para a coroa por 14.902 reais; os bens de Diogo 
Lopes, de Vila Flor, tomados por 13.000 reais (duas casas, uma de 8 mil reais e outra de 
2 mil reais, uma vinha de 2 mil reais e um bacelo de mil reais) e uma herdade de terra, 
que valia 3.000 reais; uma herdade de terra onde chamam a Olga d’ el rei em Além Sabor 
junto à Derruída, que vale 3 mil reais, que tudo somava 30.902 reais. Doava essas terras 
de jure e herdade, para todo o sempre e seus herdeiros431. 

429 Santana, Maria, 2006, pp.104-106
430 Marques, Maria Alegria, 2010, p. 20; IAN/TT, Leitura Nova Registo dos Forais de Além Douro, lv. 
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Em 1538 correu sentença contra Luís Álvares de Távora, que havia sucedido ao pai, 
Álvaro Peres de Távora, suspendendo-o da jurisdição dos concelhos de Favaios, Alijó e 
Lordelo432. 
Dois anos antes Luís Alvares de Távora e sua mulher, Filipa de Vilhena, instituíram o 
morgado de Távora, para “que os de nome de Tavora que de nos descenderem nam haja 
de ser esquecido”. Celebraram a escritura nos seus paços do Castelo de Mogadouro. E 
reservaram para este morgado os seguintes bens: em Mirandela “que sam Carvalhaes, 
Mascarenhas, Villar de Ledra, as Pouzadas, a metade de Paradella, Valbom todos do termo 
de Mirandella que são a nós foreiros e assim as Casas de apozento que temos na dita Villa 
e os Moinhos a baixo da Ponte na Ribeira de Tua e outros Moinhos junto de Carvalhais 
e orta que está à Fonte Fria”; em Alfândega da Fé “a quintam de Rio de Cabras e a quin-
tam de Zacarias com Avendalha e os bens da Varge e os de Santa Justa e a herdade e os bens de 
Vilarelhos e os bens de Pombal e os bens da Gouvea e os da Cardenha, e os Soutos e herdades de 
Covellas e Sambade com as casas que no dito Sambade temos e os bens de Sendim e a quintam 
do Sardam que a nós pagam renda e foros nesta dita Villa de Alfandega e seu termo e assim 
no termo de Castro Vicente Caravellas que está no termo do Lombo e os bens de Peredo”; em 
Mogadouro “sua terra, a quintam de Castellos e de a Olga da Trapa e a quintam de Nugueira 
e os moinhos que estam na Ribeira de Reigados assim os da Ribeira como os do Cabo, as cazas em 
que vive o ouvidor e a metade das cazas em que vive o bacharel Valença e a Orta”; em Miranda 
do Douro “as cazas e aposentos de Miranda com a cortinha”; em São João da Pesqueira “os 
pardieiros e cazas que se começaram de aposento com a quintam de Ollas e bens de Numam e 
olival de Nagozello e o lagar de azeite”; em Favaios “as cazas e bens que a ellas pertensen”. 
Declaravam os instituidores que “fazemos Morgado para sempre e que todos andem junta-
mente e nam se possam partir nem por meyo nem por modo algum todos nem parte delles nem 
alhear antes aquelle que o dito Morgado haja de suceder e ordenar os haja e possua todos em sua 
vida e os deixe a seu sucessor”. E então colocam o modo como se deve proceder na sucessão 
do Morgado. Se “o Morgado e bens delle ®que a ®lha femea natural e lidima (…) caze com 
parente que se achar de linhagem de Tavora (…) parentesco se entendera e nos apraz que seja 
contado por linha direita da parte da caza e morgado de Tavora (…) nossa vontade he que 
nesta instituiçam de Morgado nam suceda femea nenhua salvo em defeito de varam ou varões 
(…) este a que assim o dito morgado viria por linha direita (…)”. Contemplam a hipótese 

432 IAN/TT, Gavetas, Gaveta 10, mç. 1, n.º 14, Torre do Tombo, Registo de “sentenças a favor da 
Coroa”, Feitos da Coroa, Núcleo Antigo, lv. 246, �. 47, coluna 1. - Transcrito sumariamente em 
Portugal, Torre do Tombo, Reforma das Gavetas, lv. 17, �. 4
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que caso o herdeiro esteja em serviço régio fora do reino venha logo tomar posse. Se 
tiver “descervindo a EI-Rey (…) o fazendo em tal cazo queremos e nos apraz que o haja logo o 
Parente mais chegado como acima está declarado assim como se este foce morto”. Esta hipótese 
será premonitória como veremos adiante. Este vínculo do Morgado tinha associado um 
conjunto de encargos pios, “o ®lho legitimo varão primeiro que nos ouveramos ao qual deixa-
mos o dito morgado e bens delle por nos dotados com a benção de Deos e nossa com encarrego de 
mandar dizer cada semana hua missa pellas almas dos passados, dos prezentes e por vir de esta 
casa e morgado de Tavora”433.
Depois da instituição do Morgado, sucederá o �lho homónimo que morrerá em Agosto 
de 1578 em Alcácer Quibir. A preocupação dos Távora era fomentar o desenvolvimento 
das terras do seu senhorio de forma a engrandecer a Casa com proveitosas e rendosas pro-
priedades. E por este ponto de vista os Távora dedicaram-se à administração da sua casa. 
O vale da Vilariça é das mais férteis terras da região. Terra disputada por todos. Também 
os Távora se interessaram em explorar aquela parte do seu domínio fomentando o desen-
volvimento de propriedades aí existentes. Uma delas, situada em Vilarelhos, era conhe-
cida por Herdade de El Rei. Em 1564 pediu ao arquivo real o esclarecimento de dúvidas 
sobre esta propriedade, conhecida na idade média de “Pratum de Ripis”. Pretendia saber 
se essa propriedade era bem reguengo da coroa. Governava o reino na menoridade de D. 
Sebastião o tio-avô cardeal D. Henrique e a avó, rainha D. Catarina de Habsburgo, viúva 
de D. João III, era a curadora do neto434. O curador do arquivo régio, Damião de Góis 
enviou-lhe uma transcrição da inquirição de D. Afonso III, do julgado de Santa Cruz da 
Vilariça, “que ho buscou e achou em hum livro de inquiriçoens que el rei Dom Dinis mandou 
tirar em diversas partes do reino ho qual esta scripto em purgaminho e muita parte delle em 
latim”435. 
No tempo destes senhores as igrejas de Alfândega, S. Pedro, Santa Maria de Sambade, 
S. Miguel de Agrobom, S. Vicente de Castro Vicente e Santiago de Adeganha provi-
denciavam para cumprir a ordem do arcebispo e determinado nas constituições sinodais, 
de promoverem a elaboração do inventário de bens que cada uma possuía, conhecido 
por Tombo de Propriedades. Realizaram-se entre 1540 e 1592. Por eles conhecemos o 
património destas igrejas neste período e quem as possuía. 
Pela estreita ligação que esta família tinha com a corte régia e todo o seu ambiente, o 
acontecimento mais marcante foi o nascimento de D. Sebastião em 20 de janeiro de 
1554, dia dedicado ao Mártir S. Sebastião. O nascimento deste príncipe foi marcado pelo 

433 Guerra, Luís Bivar, 1954, pp. 140-149
434 Cruz, Maria, 2009, pp. 106-118
435 IAN/TT, Gavetas, gaveta 25, mç. 2, nº 8b
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falecimento do pai, príncipe D. João, dezoito dias antes. Era o último �lho, de nove, dos 
reis D. João III e Catarina de Habsburgo. Por isso todas as esperanças de sobrevivência e 
independência do reino estavam depositadas no sucessor do nascimento daquela criança. 
O seu nascimento foi celebrado em Lisboa por procissões e exposição das relíquias de 
S. Sebastião em ação de graças acompanhadas pelo povo. O embaixador espanhol em 
Lisboa comentou que o nascimento tinha livrado os portugueses “de não serem escravos 
dos castelhanos seus inimigos”436.
Esta família teve várias rami�cações por via varonil. A primeira ocorreu no século XV. 
Esta divisão ocorreu com Álvaro Pires de Távora I, no século XV, que teve dois casamen-
tos. Dividiu o património por cada um dos primogénitos constituindo cada um desses 
ramos uma linhagem patrimonialmente distinta. Os domínios de Trás-os-Montes e parte 
dos das Beiras permaneceram no �lho varão do primeiro casamento, Pedro Lourenço de 
Távora e a outra parte dos domínios nas Beiras, Ranhados e os bens adquiridos por 
con�sco ao Conde de Abranches depois de Alfarrobeira, a Quintã da Torre da Caparica 
(atualmente concelho de Almada), foram para o �lho do segundo casamento, Lourenço 
Peres de Távora III, que os dividiu pelos dois �lhos Cristóvão de Távora e João Teles de 
Távora. Estes dois �lhos permaneceriam estreitamente ligados a funções cortesãs.
Álvaro Peres de Távora II também teve vários �lhos varões a quem teve de providenciar 
emprego, enquanto o mais velho, Luís Alvares de Távora, sucederia à frente do patrimó-
nio familiar instituindo o Morgado de Távora em 1536, não deixava de estar presente na 
corte como conselheiro régio. Dois �lhos seguiram cargos cortesãos. Um foi Bernardim 
de Távora Reposteiro-mor de D. João III e continuou a sê-lo, já idoso, com D. Sebas-
tião437. Criou um novo ramo da família associado à função de Reposteiro-mor438. Os seus 
descendentes continuariam a exercer este cargo com os reis seguintes Filipe II, Filipe 
III e D. João IV, através de Bernardim de Távora e Sousa439. Outro irmão com cargos 
cortesãos foi Rui Lourenço de Távora, que foi Trinchante do rei D. João III, depois de ter 
renunciado ao cargo de abade de Sambade. E já idoso foi nomeado para vice-rei da Índia, 
onde nunca chegou, falecendo no caminho440. 
Mas foi o ramo que surgiu da divisão no século XV e que herdou os domínios da Torre da 
Caparica que teve presença mais marcante. No reinado de D. João III e no de D. Sebas-
tião eles tiveram uma grande preponderância. O neto homónimo, por parte de Cristóvão 

436 Cruz, Maria, 2009, pp. – 26-28
437 Idem, ibidem, p. 85
438 Foi autor de um manual sobre o desempenho da função
439 Gayo, Felgueiras, 1989, vol. IX, p. 520
440 Idem, ibidem, p. 519; Cruz, Maria, 2009, p. 298
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de Távora I, Lourenço Peres de Távora IV, instituiu o Morgado da Caparica441 e foi 
embaixador de D. João III, e depois na regência, em Espanha e em Roma. Manteve com 
a mãe de D. Sebastião, a infanta D. Joana, intensa e permanente comunicação epistolar442. 
Apoiou as pretensões desta última em recuperar o seu papel de mãe e educadora do prín-
cipe em 1560-62, por ocasião do golpe palaciano que determinaria a regência do Cardeal 
D. Henrique443. E depois de D. Sebastião subir ao trono em 1568 permaneceria a seu 
lado até ao �m do reinado, no desastre da batalha de Alcácer Quibir em agosto de 1578, 
onde comandou um terço. Foi destacado para defender Tânger em 1564 dos avanços 
turcos e liderou uma armada para os travar no mediterrâneo444. O seu �lho mais velho e 
sucessor, Cristóvão de Távora II, seria Estribeiro-mor445 do novo rei e seu valido446.
O reinado de D. Sebastião foi marcado por um grande acontecimento o avanço dos 
Turcos Otomanos no Mediterrâneo e pelo Norte de África, que ameaçavam particular-
mente as praças portuguesas da costa Atlântica marroquina. O jovem príncipe cresceu 
neste ambiente de guerra costeira permanente. E quando subiu ao trono uma das suas 
preocupações foi reformar a organização militar que havia sido iniciada pelo avô D. João 
III, as Companhias de Ordenanças. Melhorou esta medida que promulgou em 1569 
com a reforma das Ordens Militares447. As Ordenanças eram um corpo de infantaria 
composta por Terços de 3 mil homens comandados por um Capitão-mor ou Coronel448. 
A organização e recrutamento das Ordenanças estavam sob a alçada dos senhores dona-
tários ou dos órgãos governativos dos concelhos. Os Távora em Trás-os-Montes nos seus 
domínios eram os comandantes de um Terço. Esta organização militar vai ter reper-
cussões na organização social de Alfândega da Fé. O objetivo era construir um exército 
apto para combater em campo aberto449. No seguimento desta reforma foi celebrada em 
1573 uma magna assembleia da Ordem de Cristo em Tomar onde esteve presente como 

441 Idem, ibidem, p. 521
442 Cruz, Maria, 2009, pp. 22-25, 78, 106, 133 - o criado particular da infanta era o sobrinho de Lou-

renço Pires de Távora IV, Cristóvão de Moura, que seria secretário de estado de Filipe II
443 Idem, ibidem, pp. 106-118
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comendador Luís Alvares de Távora, possuidor da Comenda de Santa Maria de Castelo 
Branco e de Mogadouro450.
A cidade de Larache era o objetivo e impedir o avanço Turco o desígnio. A batalha 
dos Cinco Reis deu-se em Alcácer Quibir em agosto de 1578. A organização foi muito 
precipitada tendo em conta os entraves e as reservas colocadas pelo tio do rei, Filipe II 
de Espanha451. Todos os Távora foram convocados para a Batalha. Cristóvão de Távora 
II foi o mais empenhado e colaborou na preparação da expedição militar452. Comandou 
o Terço dos Aventureiros que reunia os �dalgos com poucas posses453. O irmão Álvaro 
Peres de Távora e o primo Francisco de Távora, Reposteiro-mor, também comandaram 
Terços de Ordenanças. Também o Morgado de Távora seguiu para a batalha coman-
dando o Terço do Entre-Douro-e-Minho e de Trás-os-Montes454.
Nesta batalha, além de D. Sebastião morreram o �lho do Morgado de Caparica, Álvaro 
Peres de Távora, do Reposteiro-mor Francisco de Távora, e o Morgado de Távora, Luís 
Alvares de Távora455. Cristóvão de Távora haveria de se manter junto ao rei nos últimos 
momentos do rei, morrendo com ele456.
A morte do rei e de muitos dos mais importantes nobres portugueses em Alcácer Quibir 
lançou o país numa crise política e sucessória. Uma vez mais a habilidade cortesã dos 
Távora garantirá que nada de ruim lhes acontecerá. O novo rei Filipe I, espanhol de 
nacionalidade, mas português de naturalidade (pelo lado materno) con�rmará todos 
os privilégios e benefícios que os reis seus antecessores outorgaram. E os Távora conti-
nuam desempenhando as suas funções de conselheiros régios em Lisboa no Conselho de 
Estado de Portugal. Luís Alvares de Távora III será feito primeiro Conde de S. João da 
Pesqueira pelo rei Filipe II em 1611 e permanecerá na corte de Lisboa457. Este senhor 
não deixou de manter relações familiares e políticas com a corte espanhola. Na corte de 
Madrid residiam duas �lhas, Maria de Távora e Francisca de Távora, que eram damas 
da rainha, Isabel de Bourbon. Uma destas senhoras, Maria de Távora casou no palácio 
real de Madrid com um português, D. António Mascarenhas da Costa458, que seria feito 

450 Idem, ibidem, p. 268
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458 Sousa, D. António Caetano de, Tomo V, p. 340, e Tomo XII, Parte I, p. 80
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Conde de Palma, sendo padrinhos do casamento o rei Filipe III (IV de Espanha) e a 
rainha Isabel de Bourbon459.
No entanto, os Távora nos seus domínios viviam à sombra de outro grande senhorio a 
Casa Ducal de Bragança isso vai levá-los a participar discretamente desde a primeira 
hora ao lado do Duque na restauração da independência. Na lista dos que aclamaram 
o duque de Bragança rei de Portugal em 1 de dezembro de 1640, não consta ninguém 
titular de apelido Távora460. No entanto eles estavam presentes indiretamente. Um dos 
conselheiros do novo rei era o bispo de Coimbra Joane Mendes de Távora461, �lho do Iº 
Conde de S. João da Pesqueira, Luís Alvares de Távora. 
O �lho e herdeiro no morgado e título de Conde de S. João da Pesqueira, Luís Alvares de 
Távora, sucedeu ao pai em 1655, no momento em que se procedeu à sucessão de D. João 
IV. A regência na menoridade do rei D. Afonso VI foi assegurada pela mãe, D. Luísa de 
Gusmão.
Este período coincide com o zénite do prestígio e poder desta linhagem. Ela nunca 
deixou de ter prestígio, poder e in�uência, como vimos até agora. Sempre soube manter-
se na cúpula do poder, independentemente das vicissitudes políticas que ocorreram, crise 
dinástica de 1383-85, Alfarrobeira, D. João II, regência de D. Catarina de Habsburgo, 
crise dinástica de 1580462 e a monarquia espanhola, e a restauração da independência de 
1640. Promovendo os �lhos varões e diversi�cando alianças matrimoniais com as �lhas. 
Em nossa opinião achamos que o corolário do seu poder atinge-se nos reinados de D. 
Afonso VI, D. Pedro II, D. João V, um período temporal de 100 anos (1655-1759), onde 
o seu domínio trasmontano foi o palco privilegiado da ação desta família. Concorreu 
para isso as Guerras da Restauração e de Sucessão de Espanha (início do século XVIII). 
Por �m no reinado de D. José I, o �m trágico e dramático de 13 de janeiro de 1759. No 
entanto a estratégia de diversi�cação familiar vai permitir que o património do morgado 
perdure.

459 Oliveira, António, 2008, p. 186
460 Relação de tudo o que se passou na felice aclamação do mui alto & mui poderoso Rey Dom João IV Nosso 

Senhor, cuja monarquia prospere Deos por largos annos, Dedicada aos ®dalgos de Portugal, em Lisboa, à 
custa de Lourenço de Anveres e na sua o®cina. – fonte utilizada para elaboração do quadro publicado 
em: Costa, Leonor Freire, 2008, p. 341

461 Idem, ibidem, p. 218
462 Polónia, Amélia, 2009, p. 266 – Os Távora assumiram-se veladamente partidários da causa espan-

hola tendo em conta as circunstâncias políticas e sociais que o reino vivia em consequência da morte 
de D. Sebastião na batalha de Alcácer Quibir e sem herdeiros. Concorreu a ação e propaganda que 
o parente Cristóvão de Moura, secretário da Infante D. Joana, mãe de D. Sebastião, realizou junto 
da sua poderosa família e das suas extensas rami�cações.
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D. Afonso VI embora tenha subido ao trono menor, em 1656, com a morte do pai, só 
em 1663 é que efetivamente começou a governar. O seu governo também foi curto. Em 
1668, é substituído pelo irmão D. Pedro que é nomeado sucessor e regente com poder 
efetivo, enquanto o rei é exilado e prisioneiro, só conservando o título. O rei morre em 
Sintra em 1683. No entanto nos cinco anos do seu governo a Guerra da Restauração da 
Independência vai-se acentuar. É o período dos grandes combates, cerco e libertação de 
Évora (1663), batalha do Ameixial (1663), batalha de Castelo Rodrigo (1664), batalha de 
Montes Claros (1665). Todos favoráveis a Portugal, que em 1668 celebra o tratado de Paz 
com Espanha, do novo rei Carlos II, que sucedeu a Filipe IV em 1668.
Com o falecimento do IIº Conde de S. João da Pesqueira, António Luís de Távora I, 
sucedeu o �lho primogénito varão Luís Alvares de Távora. No entanto, este procurou na 
nova dinastia emancipar outros �lhos, caso de Miguel Carlos de Távora, casando-o com 
a herdeira do Iº. Conde de S. Vicente e Francisco de Távora.
Luís Alvares de Távora IV, IIIº. Conde de S. João da Pesqueira pertence ao Conselho da 
Guerra, órgão consultivo criado ainda na regência de D. Luísa de Gusmão para supe-
rintender todos os assuntos relacionados com as operações militares. Fazem parte deste 
órgão o Duque do Cadaval, o Conde da Torre, o Conde da Ericeira, o Conde de Vila 
Flor, o Conde de Mesquitela e o Marquês de Marialva, entre outros �dalgos463. Em feve-
reiro de 1663 o Conde de S. João é nomeado governador de Armas de Trás-os-Montes. 
Pretendia também que fosse nomeado Mestre-de-Campo-General de todas as tropas 
estacionadas naquela província. Luís Alvares de Távora tinha ideias concretas sobre como 
devia ser organizado o exército da província. Achava que as tropas deviam ser pagas, para 
evitar que desertassem, e que o Terço de Trás-os-Montes (3 mil homens) devia ser redu-
zido para 2 mil para permitir distribuir bem os aprovisionamentos, armas e munições. 
Este corpo de exército devia ser reforçado no número de cavalos e não, como acontecia, 
ser exaurido deles. No �m das campanhas, que decorreriam sobretudo no Alentejo, devia 
permanecer na província trasmontana um Terço permanente. O Conselho da Guerra 
aceitou as propostas do Conde de S. João e autorizou implementá-las. Também aceitou 
as do Conde de Vila Flor que propunha haver consonância de estratégia entre os diver-
sos palcos de guerra. Ao contingente português iriam juntar-se tropas de Inglaterra e de 
França464. Esta grande ação militar empreendida pela monarquia hispânica aconteceu 

463 Xavier, Ângela Barreto, 2008, pp.- 154-155
464 Idem, ibidem, pp. 181-183
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neste momento porque se encontravam resolvidas as questões catalã e �amenga465. Filipe 
IV ainda se achava legítimo rei de Portugal e pretendia recuperar o seu reino. Tentou 
antes conquistar Elvas em 1659, sofrendo uma pesada derrota. Nomeou para liderar as 
tropas espanholas o seu �lho bastardo Juan José de Áustria e implementou uma estratégia 
de assalto em várias frentes ao longo da fronteira portuguesa466. A estratégia espanhola 
começou por cercar Évora. A reação portuguesa, e dos seus aliados ingleses, foi �anquear 
e cortar os abastecimentos das tropas hispânicas cortando a ligação com Badajoz, enfren-
tando o exército espanhol no Ameixial, com resultado estrondoso. Em Trás-os-Montes, 
Luís Alvares de Távora em novembro desse ano fez uma surtida por terras espanholas 
onde saqueou 170 povoações467. Filipe IV não desistia e em 1665 preparou nova investida 
contra Vila Viçosa, centro do domínio do ducado de Bragança. As tropas portuguesas 
travaram o avanço espanhol em Montes Claros, saldando-se numa vitória. Isso conduziu 
a abertura das negociações para a paz e reconhecimento da independência de Portugal e 
o abandono de�nitivo das pretensões do rei espanhol de recuperar a coroa portuguesa468.
Luís Alvares de Távora e a sua estratégia militar e de defesa da província que lhe estava 
con�ada governar militarmente conduziu que nos territórios sob o seu domínio melho-
rasse as condições de acessibilidade. É neste contexto que se promoveram as obras de 
melhoria viária e a construção da Ponte de Zacarias e de Remondes e outras pontes no 
concelho de Mogadouro. Ligando entre si os seus domínios desde Miranda do Douro 
até à Vilariça. Aliadas a estas melhorias estava o investimento no desenvolvimento eco-
nómico nomeadamente na ampliação da cultura da oliveira que se vai desenvolver em 
Alfândega da Fé. Para a apoiar mandou construir o Lagar de Azeite em Alfândega e 
para aproveitar os subprodutos do azeite, a fábrica de sabão em Mogadouro. O seu �lho 
e herdeiro, António Luís de Távora II vai continuar a obra do pai e cuidar de construir 
as grandes obras propagandísticas, o palácio de Mirandela, a residência em Alfândega, 
a quinta de S. Gonçalo em Mogadouro, etc. Compreende-se que o pensamento estraté-
gico-militar daquele que seria o primeiro Marquês de Távora aliava cuidar das necessi-
dades de manter um corpo de exército ativo com a dinamização social e económica das 
populações. Um exército faz-se com gente e sem gente não há defesa. As funções milita-
res substituíram as funções cortesãs. Todos os de sua linhagem tinham uma função e um 

465 Idem, ibidem, pp. 102-103
466 Idem, ibidem, pp. 185 – sobre o assunto do desenrolar das batalhas da Restauração ver esta obra e 

páginas seguintes e toda a bibliogra�a citada
467 Idem, ibidem, pp. 190
468 Idem, ibidem, pp. 192-193
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cargo militar ativo. Isso repercutiu-se na sociedade local. As elites locais de Alfândega da 
Fé ocupavam cargos militares.
António Luís de Távora foi Mestre de Campo do Terço de Infantaria, Tenente General 
da Cavalaria de Trás-os-Montes469. Seu pai, o primeiro Marquês foi General de Cavalaria 
das Províncias de Trás-os-Montes e Entre Douro e Minho, Mestre de Campo General 
da Província de Trás-os-Montes. Pelas suas ações foi merecedor do Compêndio Pane-
gírico e elogioso que o seu amigo Conde da Ericeira lhe fez no momento da sua morte 
em 1674: “Compendio Panegirico da vida, e acçoens do excellentissimo senhor Luis Alverez 
de Tavora: escrito por Dom Luis de Menezes, Conde Da Eryceira: oraçam funebre, que prégou 
nas suas exequias o illustrissimo senhor Dom Frey Luis da Sylva... varios versos dedicados ao 
mesmo assumpto. O½erecido ao senhor Antonio Luis de Tavora”470. Também os outros irmãos, 
Miguel Carlos de Távora e Francisco de Távora também serviram nesta Guerra ocu-
pando postos militares.
Miguel Carlos de Távora serviu na Guerra da Restauração como Capitão de Cavalaria 
na Província do Minho. Foi feito prisioneiro em 1661 e depois restituído quando se cele-
brou a paz. Seguiu carreira militar. Foi Tenente-Coronel da armada e depois graduado 
em Coronel. Recebeu do regente D. Pedro o título de IIº Conde de S. Vicente em 1672. 
Foi comandante de armas do Alentejo na Guerra de Sucessão de Espanha, Almirante da 
Armada471 até que faleceu em 1726472.
Francisco de Távora foi Tenente General de Cavalaria de Trás-os-Montes e General de 
Batalha. Na Guerra de Sucessão de Espanha foi governador de armas daquela província. 
Entre uma e outra serviu como Governador de Angola e Vice-Rei da Índia. Por estes 
serviços foi feito Conde de Alvor473. 
Os serviços militares ampliaram o prestígio da Casa de Távora. 
Na Guerra de Sucessão de Espanha tiveram protagonismo na defesa da província tras-
montana. Também nesta guerra se cobriram de glória os já citados António Luís de 
Távora, os irmãos Miguel Carlos e Francisco474. Também os �lhos do Marquês nela 
tomaram parte. Luís Bernardo de Távora o primogénito foi Mestre de Campo de Infan-
taria, Tenente General de Cavalaria, General de Batalha, Mestre de Campo General 

469 Sousa, D. António Caetano de, Tomo V, p. 220
470 Coautoria de Silva, Luís da, 1626-1703, O.S.S.T; Morais, Cristóvão Alão de, 1632-1693; Faria, 

André Leitão de, 1638-1722; Em Lisboa: por Antonio Rodriguez d’Abreu, 1674
471 Machado, Inácio Barbosa, 1718
472 Sousa, D. António Caetano de, Tomo V, p. 223-224
473 Idem, ibidem, p. 229-230
474 Idem, ibidem, pp. 223-224, 229-230
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dos exércitos reais. Em 1709 foi feito prisioneiro no recontro da Godinha. Também o 
irmão Francisco Xavier de Távora serviu no exército475. Nesta guerra o �lho e sucessor 
do Conde de S. Vicente, João Alberto de Távora haveria de morrer na batalha de Roças 
em 1706476. Outro irmão, José Bernardo de Távora, também participou como Capitão 
de Cavalaria477. Outro, Manuel Carlos de Távora, que sucederia nos títulos de Conde de 
S. Vicente, também serviu nesta guerra como Mestre de Campo478. Do Conde de Alvor 
também os �lhos Bernardo António Filipe Neri de Távora e António Luís de Távora 
participaram nesta guerra ocupando postos de relevo479.
Politicamente envolveram-se na deposição do rei D. Afonso VI aliados a outros �dalgos 
na promoção do infante D. Pedro. E foi servindo a causa deste rei que ganharam os 
títulos nobiliárquicos de Marquês de Távora em 1669, de IIº Conde de S. Vicente e de 
Conde de Alvor480. 
O primeiro episódio dramático que abalou o tronco principal desta Casa aconteceu 
quando Luís Bernardo de Távora morreu ainda o pai, o IIº Marquês, era vivo em 1718. 
O outro �lho do Marquês, Francisco Xavier de Távora estava solteiro e sofria de “melan-
colia”481 ou “com falta de juízo” ou “demente” 482. No entanto segundo as regras da sucessão 
do Morgado cabia-lhe herdar os títulos e o património. No entanto, o velho Marquês 
acautelou-se e casou a neta, Leonor de Távora com o primo Francisco Assis de Távora, 
que descendia de linha varonil do IIº Conde de S. João da Pesqueira. O seu avô Francisco 
de Távora era irmão do bisavô de Leonor, Luís Alvares de Távora, Iº Marquês de Távora e 
IIIº Conde de S. João da Pesqueira. Assegurava-se a descendência e sucessão no morgado.
Com o falecimento do velho Marquês os títulos e sucessão passaram primeiro para Fran-
cisco Xavier de Távora que renunciou na sobrinha Leonor de Távora e no marido Fran-
cisco Assis de Távora. Este seria o IIIº Marquês de Távora e VIº Conde de S. João da 
Pesqueira. A Marquesa herdaria além dos bens vinculados ao morgado outros bens que 

475 Idem, ibidem, pp. 221-222
476 Idem, ibidem, p. 225
477 Idem, ibidem, p. 226
478 Idem, ibidem, p. 227
479 Idem, ibidem, p. 230
480 Xavier, Ângela Barreto, 2008, pp. 253, 276, 297; Lourenço, Maria Paula, 2010, p. 116, 125, 190, 286, 

288, 291
481 Sousa, D. António Caetano de, Tomo V, p. 221
482 IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, Mç. 133, Doc. 37 (cota provisória / 

/Documentação não tratada arquivisticamente), �s. 16 e 17v
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haviam calhado ao tio Francisco Xavier de Távora na sucessão da mãe em 1737. A quinta 
de Mourel em Mirandela483, em Lordelo, Vila Real, a quinta da Primavera, umas casas, 
um lameiro, uma horta e terras baldias, tudo andava emprazado484. Do tio Henrique 
Vicente de Távora, cónego e tesoureiro-mor da Igreja Patriarcal de Lisboa receberam o 
usufruto do Paço em Alfândega485 e o Lameiro da Esmeralda em Mogadouro486.
O Paço de Alfândega da Fé eram umas casas com sua capela que provavelmente anda-
riam emprazadas a terceiros. Que cederiam o espaço quando os marqueses se deslocas-
sem ou quisessem se hospedar na localidade. Os usufrutuários desse paço eram a família 
Bandos Pegado. Na descrição de 1758 das Memórias Paroquiais não há menção à capela 
do Paço dos Távora, fala só da capela de Amador de Bandos Pegado. No entanto, a 
instituição da capela de Rodrigo Sá Machado, que é anterior menciona a existência da 
capela do Paço dos Távora, mas não a de Bandos Pegado, mantendo-se sempre o mesmo 
número equivalente de templos que existiam na vila na primeira metade do século XVIII, 
quatro, dois públicos e dois privados. Achamos que ambas as capelas sejam uma só, o que 
leva a crer que a fruição do paço estava alienada por en�teuse à família Bandos Pegado. 
Essa casa não era um paço de habitação permanente da família Távora, mas, antes, uma 
habitação aonde eles tinham o privilégio de se hospedar quando se deslocassem à vila de 
Alfândega. A posse podia passar para qualquer membro da família por partilha. Como 
aconteceu a Henrique Vicente de Távora que recebeu aquele bem da partilha paterna. As 
habitações permanentes estavam em Mirandela e em Mogadouro. Entretanto os mar-
queses de Távora ainda prestariam um último serviço ao rei ao embarcarem para a India 
para governar aquela província. O acontecimento �cou bastante bem documentado e o 
serviço, ao contrário do que se vaticinava correu cheio de sucessos políticos, que ainda 
mais empolgaram o prestígio daquela família487.
O derradeiro capítulo dos Távora como titulares aconteceria na sequência dos funestos 
eventos de setembro 1758. Este assunto tem sido bastante desenvolvido. Todos conhece-
mos a tragédia dos Távora e as tentativas que se �zeram de emendar uma tragédia. Não 
queremos aqui desenvolver muito este assunto, sobre as suas causas e as suas consequên-

483 Idem, ibidem, �. 16
484 Idem, ibidem, �. 17v
485 Idem, ibidem, �. 10
486 Idem, ibidem, �. 17
487 Um dos livros publicadas foi: Chaves, Baltasar Manuel de, Annal Indico Historico do governo do 

Marquez de Tavora, Vice-Rey, e Capitão General da India. Lisboa, O�cina dos Herdeiros de António 
Pedrozo Galram, Herdeiros, 1754
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cias e todas as questões políticas, mentais, económicas e sociais que envolve o processo 
e execução dos marqueses e da sua família488. Envolvidos ou não no regicídio, quem os 
denunciou, o Duque de Aveiro, fê-lo na pressão do martírio. O facto é que o Marquês, 
mulher e �lhos varões foram presos e executados em janeiro do ano seguinte. Os seus 
bens con�scados e o nome Távora banido para sempre. Porque o crime em que estavam 
envolvidos era tão grave e tão odioso que seriam malditos todos os que ostentassem 
aquele apelido.
O con�sco dos bens foi objeto de uma recolha minuciosa. Para o nosso estudo inte-
ressa a relação dos bens que possuíam em Trás-os-Montes que publicámos no apêndice 
documental na integra e desenvolvemos em capítulo próprio. Esses bens dividiam-se em 
quatro categorias Bens do Morgado, Bens Livres, Bens das Ordens e Direitos Reais. Os 
únicos que não faziam parte do Morgado eram os bens livres, que eram partilhados por 
todos os descendentes. No entanto, alguns bens livres estavam vinculados ao morgado 
pelo titular quando fazia a transmissão para o seu sucessor. 
A sentença condenatória estipulou que seriam con�scados os bens vinculados constituídos 
por bens da coroa489. Segundo estudo recente que estamos a citar, o con�sco excluía os 
bens patrimoniais vinculados que pertenciam aos instituidores fundadores do morgado490. 
Os bens con�scados em Trás-os-Montes �caram sob a responsabilidade e gestão do capi-
tão-mor de Mogadouro Francisco Xavier de Sousa (nomeado pelos Távora) e membro da 
governança de Alfândega da Fé491, Manuel Fernandes da Guerra, sargento-mor492, admi-
nistrador geral de todos os bens e o mestre de campo António José de Escovar, morador 
em Chacim493, mas com familiares que foram en�teutas de bens do morgado494 e que 
andavam na governança das vilas de Castro Vicente e de Alfândega da Fé495.

488 Monteiro, Nuno F. Gonçalo, 2008; Guerra, Luís Bivar, 1954; Santos, Zulmira C., 2005, pp. 401- 
-416; Rodrigues, Manuel Benavente, pp. 27-59; Galvão-Telles, João Bernardo, 2012 

489 Galvão-Telles, João Bernardo, 2012, p. 15, nota 13 e obra citada
490 Idem, ibidem, p. 16
491 IAN/TT, Desembargo do Paço, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, Pautas das Vereações das 

Câmaras, mç. 1391, cx. 1483, Alfândega da Fé 1762-1765, �. 7
492 IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, Mç. 133, Doc. 37 (cota provisória / 

/Documentação não tratada arquivisticamente), �. 3v
493 Galvão-Telles, João Bernardo, 2012, pp. 16-17
494 Cita-se um Simão de Escovar que possuiu bens emprazados em Mirandela – idem, ibidem, �. 4; 

também na governança havia várias pessoas deste apelido, um em Lombo, que andava na gover-
nança de Castro Vicente e outro em Alfândega da Fé

495 IAN/TT, Desembargo do Paço, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, Pautas das Vereações das 
Câmaras, mç. 1391, cx. 1483, Alfândega da Fé 1762-1765,�. 26. IAN/TT, Desembargo do Paço, 
Repartição do Minho e Trás-os-Montes, Pautas das Vereações das Câmaras, mç. 1391, cx. 1483, 
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Quem veio a reclamar justi�cado pela escritura de fundação e instituição do morgado 
foi o �lho do IIº Conde de S. Vicente, José Bernardo da Cunha e Távora. O pai era 
Miguel Carlos de Távora, irmão do Iº Marquês, ambos �lhos varões do IIº Conde de S. 
João da Pesqueira e trinetos do instituidor por linha varonil. O sobrinho neto do reque-
rente, Manuel Carlos da Cunha e Távora, VI Conde de S. Vicente contestou a pretensão 
do tio-avô, alegando outros parentescos tais como a proximidade que vem de sua mãe, 
Rosa de Ataíde que era neta da marquesa sentenciada. Este argumento evoca a qualidade 
da representação. E seria com base neste argumento de proximidade de parentesco que 
Manuel Carlos da Cunha e Távora, VI Conde de S. Vicente alcançou sentença favorável 
em 6 de março de 1767 e sentença liquidatária em 8 de janeiro de 1768. O Conde de S. 
Vicente pode herdar muitos bens patrimoniais do Morgado de Távora. Entre eles, em 
Alfândega da Fé, o Lagar de El-Rei e a Quinta de Zacarias, que ainda era possuída por 
este ramo dos Távora em 1871-1890496.

Castro Vicente 1760-1762, �. 7
496 Data extremas do maço onde se encontra o relatório; Lopes, Francisco, 1994, p. 75
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A organização religiosa 
1294-1758

O arcebispado de Braga era a unidade administrativa religiosa, desde 1070 quando a dio-
cese foi restaurada pelo arcebispo D. Pedro, que enquadrava toda a região transmontana. 
Era um território grande. Ia desde o atlântico, a ocidente, até aos rios Esla e Douro, a 
oriente, e do rio Lima, seguindo pelo norte das Serras do Gerês, Barroso e Montesinho/
Gamoneda - Sanábria, ao rio Douro, a sul. Esta circunscrição ultrapassava a norte e a 
leste o atual território português. A atual região de Bragança representava só uma parte 
deste vasto território eclesiástico e dividia-se nas seguintes terras, Ledra, Lampaças, Vila-
riça e Bragança497. 
As dioceses vizinhas tentaram apropriar-se de partes deste território. A norte e leste as 
dioceses de Ourense e de Astorga reclamaram algumas parcelas do território e exerce-
ram autoridade eclesiástica. Particularmente a diocese de Astorga que entre 974 e 1103 
administrou todo o território a leste do rio Tua, desde o Douro até às serranias de Sanábria. 
O arcebispo de Braga interpôs ação judicial junto da cúria papal e pela Bula Conquestus de 

497 Costa, Avelino, 1997, vol. I, pp. 32-35 e p. 368, nota 3 – O território de Aliste, depois do Tratado 
de Zamora de 1143, só pertencia a Portugal no domínio eclesiástico, integrado na Arquidiocese de 
Braga. O cumprimento máximo era de 218 quilómetros e a largura máxima de 110 quilómetros. 
Marques, José, 1988, pp. 240-241
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1103, do papa Pascoal II conseguiu �xar os territórios entre os rios Esla e Tua498.
No século XII o território da diocese de Braga estava subdividido em dezoito arcediagados. 
A maioria concentrava-se na região entre o rio Ave e o rio Lima, a região mais populosa. 
No imenso território a leste do Marão só havia cinco arcediagados. O que demonstra a 
rarefação e dispersão do povoamento. O arcediagado era o representante local do arcebispo 
“com jurisdição ordinária sobre as respetivas paróquias e clero, que deviam visitar e vigiar para 
que tudo estivesse em ordem, castigando os transgressores”499. Na região de Bragança �cavam 
o arcediagado de Aliste e o arcediagado de Bragança que reunia também os territórios de 
Lampaças, Ferreira e Ledra500. Sambade, Chacim e a Vilariça estavam sujeitas à jurisdição 
do arcediagado de Bragança.
A administração religiosa, desde os �ns do século XI, em toda a Europa católica, está 
em grande transformação. Até aí, e decorrente do regime sociopolítico feudal, os assuntos 
religiosos estavam subordinados ao poder e proteção civil. O papado luta por inverter essa 
situação, procurando ganhar mais autonomia para os poderes eclesiásticos, face aos restan-
tes poderes. E propõe que transitassem para a esfera eclesiástica todos os assuntos respei-
tantes às igrejas, concretamente o patronato, isto é, a nomeação, apresentação e con�rmação 
dos sacerdotes nas igrejas, retirando aos leigos, fossem moradores do lugar, nobres ou o rei, 
esse privilégio. 
Os bispos das dioceses, nomeadamente o arcebispo de Braga, incentivavam de sobrema-
neira o cumprimento dessa determinação papal no território da sua diocese, granjeando 
não só legitimidade como poder secular e económico. O arcebispo também tinha o poder 
de fundar localidades e igrejas no território por si administrado. Este poder secular entrava 
em con�ito com os outros poderes existentes, os senhores de Bragança e o rei. O Doutor 
Luís Carlos Amaral salienta que “(…) o restabelecimento eclesiástico dependeu da interacção 
entre estes ‘colonizadores’ vindos de fora e as comunidades locais que haviam permanecido no 
terreno mesmo depois da fuga dos prelados e da desarticulação do enquadramento diocesano”501.
As igrejas desta região tinham as seguintes características quanto ao padroado. Havia igre-
jas próprias, pertencentes à nobreza ou ao rei. Igreja mistas onde o padroado era partilhado 
pelos senhores feudais e pela comunidade. Exemplo de igrejas próprias são S. Pedro de 
Santa Comba da Vilariça, Santa Comba de Chacim e em certa medida Sambade. Esta 
con�gura um regime de padroado partilhado entre a comunidade e o senhorio nobre. O 
padroado régio tutelava as igrejas comunitárias de Santiago de Torre de Junqueira, Santa 

498 Costa, Avelino, 1997, vol. I, p. 33
499 Idem, ibidem, p. 371
500 Idem, ibidem, p. 374
501 Rodrigues, Ana Maria, 2006, pp. 71-84 – Citação nota 35, Luís Carlos Amaral, 1999, 320-332
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Cruz da Vilariça e Santiago de Lodões. Isto acontecia até à reforma administrativa de  
D. Dinis. Depois deste rei tudo muda. As igrejas próprias desaparecem. Os padroados 
comunitários também. O padroado régio ou eclesiástico substitui aquelas formas de 
padroado. Santa Comba da Vilariça passou para a esfera eclesiástica do mosteiro de Santa 
Maria de Bouro. Por ação régia novas igrejas foram fundadas: Vila Flor, Torre de Mon-
corvo, Alfândega da Fé, Agrobom e Castro Vicente. Sambade e Chacim transitam do 
padroado senhorial e comunitário para o régio.
O patronato de igrejas revestia-se de outros aspetos não só exclusivamente religiosos, como 
a nomeação, apresentação e con�rmação de sacerdotes nas igrejas, pelo superior eclesiás-
tico. Os direitos religiosos, dízimas e outros tributos que se arrecadassem na circunscrição 
dessa paróquia pertenciam ao patrono que as recebia como ração, pousada e comedoria. A 
ração era uma porção desse rendimento que cabia a cada um dos patronos. A pousada era 
o direito de se alojarem nessa igreja e serem mantidos por ela enquanto lá permanecessem. 
Comedoria era o direito de receberem dessa igreja o jantar. Esses direitos eram permanen-
tes e não temporários. E cobrados pelos patronos mesmo se lá não estivessem ou passas-
sem. Por estes direitos os patronos eram considerados familiares. Estes direitos podiam ser 
reduzidos a um valor anual pago em géneros ou espécie em determinadas épocas do ano. 
Os familiares das igrejas podiam transmitir esse direito aos seus descendentes, vassalos, ou 
a quem quisessem como se de um bem próprio se tratasse 502. 
As paróquias mais antigas de Sambade, Chacim e Santa Comba da Vilariça, eram igrejas 
próprias e pertenciam à família dos Braganções, que eram seus patronos. O padroado 
da igreja Santa Comba da Vilariça foi doado ao mosteiro de Santa Maria do Bouro, por 
Pedro Fernandes, no reinado de D. Sancho I. O padroado da igreja de Santa Maria de 
Sambade seria partilhado com os habitantes da localidade e os senhores de Bragança. No 
reinado de D. Dinis os moradores entregaram o padroado ao rei, quando se �zeram seus 
vassalos. Chacim já era do padroado régio desde o reinado de D. Sancho I. D. Afonso III 
haveria de doar a Fernando Fernandes Cogominho o domínio integral desta localidade 
e o padroado da igreja.
No inquérito às testemunhas da paróquia de Santa Comba de Chacim, o prelado, Pedro 
Camano, disse que metade do patronato da localidade, da igreja e de Balsamão eram 
reguengas503.
Em 1192, no mês de fevereiro, reinava D. Sancho I e governava a arquidiocese de Braga, o 
arcebispo D. Martinho, o reitor, Fernando Peres, e os herdeiros dos fundadores da igreja, 

502 Marques, José, 1988, pp. 1072-1074
503 PMH Inq p. 1316
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os patronos, organizados como paroquianos, achavam-se devedores ao arcebispo de um 
terço dos direitos religiosos que àquela igreja fossem ofertados. Esses direitos eram as 
mortuárias, dos que estavam sepultados naquela igreja, fossem clérigos ou não, a colheita 
da igreja (esmolas) ou do clérigo. Na colheita, era descontado o que haviam dado para 
hospitais, pontes, prisioneiros, leprosos e o que anualmente ofereciam para salvação das 
almas deles e dos seus defuntos. Eles davam essa colheita para “que possamos ter uma par-
ticipação em todas as orações e outros benefícios” (ut habeamus partem in omnibus orationibus 
et aliis bene®ciis) que se celebrassem na igreja de Braga. O arcebispo aceita a dádiva e 
proclama que nenhum dos seus arcediagos, presentes e futuros proíba os paroquianos de 
serem sepultados na igreja de Santa Comba de Chacim ou onde entenderem, mesmo sem 
bênção sacerdotal 504.
Atesta o documento o reitor e cinco paroquianos, con�rmam o documento sete pessoas, 
o Deão do cabido, dois arcediagos e um capelão e só depois vêm o que supomos serem os 
�dalgos, um cavaleiro (Petrus Vermudi), Martinho Braganção e mais três nomes, por �m 
Pedro Fernandes, o �lho de Fernão Mendes Braganção. 
Depois desta doação ao arcebispo de braga D. Martinho a relação com os reitores das 
igrejas a propósito do pagamento destes direitos eclesiásticos não foi pací�ca. 
Em 1208 os reitores de várias igrejas da diocese de Braga, entre elas, Chacim, Sambade 
e Bornes deviam diversos direitos como censos anuais, dízimas e outros réditos. O arce-
bispo reclamava esses tributos eclesiásticos em cumprimento do estabelecido no concílio 
de Latrão. Os fregueses e seus patronos contestavam a imposição destas novas e estranhas 
obrigações. O arcebispo apelou à intervenção papal para que convencesse e obrigasse os 
reitores daquelas igrejas a cumprirem com o determinado. O Papa, Inocêncio III, nomeia 
o Deão do Cabido de Zamora para dirimir o pleito e convencer esses reitores a acatar as 
ordens e determinações do seu arcebispo e pagarem o que ele reclamava505.
O arcebispo de Braga também recebia direitos eclesiásticos, sobretudo parte do dízimo 
eclesiástico. A restante parte do dízimo era distribuído pelo clero e pelos habitantes da 
localidade para aplicar nas obras da igreja, ou onde o prelado determinasse. Também 
havia o dízimo secular, espécie de renda ou foro que era pago ao patrono em reconheci-
mento do seu direito de posse e domínio direto506. Este tributo secular podia ser objeto 

504 Costa, Avelino, 1959, vol. II, Doc. 83, p. 440
505 Idem, ibidem, Doc. 88, p. 445-446
506 Idem, 1997, vol. I, p. 423



Alfândega da Fé

159

de doação de parte ou do todo ao prelado pelo senhor da localidade onde estava situada 
a igreja507. Outros tributos eram os votos de Santiago. Em 1121 o arcebispo de Santiago 
Diogo Gelmirez doou à arquidiocese de Braga os tributos da terra de Bragança508. Havia 
ainda os tributos relacionados com os sepultamentos, que os �éis legavam parte dos seus 
bens à sua igreja para os sufrágios, obras de piedade e de assistência509. Também havia 
outras contribuições que tomavam o nome do artigo com que eram pagas. A cera, indis-
pensável aos ofícios divinos, era uma contribuição das igrejas exclusiva da província de 
Trás-os-Montes. Por último havia outras contribuições de reconhecimento da jurisdição 
e autoridade eclesiástica, que eram o jantar, a colheita, a parada, a comedoria, a procuração 
e a visitação. Esta contribuição não era exclusiva do domínio eclesiástico era generalizado 
a todos os que exercessem qualquer tipo de domínio. Primeiro eram pagos quando o 
superior hierárquico ou senhor se deslocava ao seu domínio. Depois foram convertidos 
em pagamento permanente510. Todos estes tributos e contribuições eram exigidos aos 
paroquianos.
A fonte de estudo importante para conhecer a organização religiosa deste território em 
estudo é o “Livro das Igrejas e mosteiros que a Coroa destes reinos tem de seu Real Padroado 
no Arcebispado de Braga”511. Foi coligido e organizado em 1613 no reinado de Filipe II de 
Portugal (III de Espanha) pelo licenciado Gaspar Álvares de Louzada, reformador do 
Padroado Régio e funcionário na Torre do Tombo. Este instrumento documental dá-nos 
uma leitura cronológica desde a fundação destas igrejas ou desde a sua incorporação na 
Coroa até à data em que o livro foi concebido. Apresenta-nos quem foram os sacerdotes 
nomeados pelo rei, e em alguns, as con�rmações episcopais.
Outras fontes acessórias são as Chancelarias Régias. Embora, tenham sido estas fontes a 
fornecer os dados para coligir aquele livro. 
Para conhecermos como o território se foi organizando pela administração religiosa a 
fonte citada também é imprescindível para perceber como as paróquias estavam estrutu-
radas e quem foram os territórios dependentes.

507 Idem, ibidem, p. 424
508 Idem, ibidem, pp. 425-427 - Os Votos de Santiago era um tributo que consistia numa medida de 

cereal e numa de vinho paga anualmente à Basílica de Santiago de Compostela nas terras entre o 
rio Pisuerga e o oceano Atlântico, como con�rmou o papa Pascoal II. Foi instituída por um voto 
de agradecimento o Rei Ramiro I, pela ajuda do Apóstolo Santiago na Batalha de Clavijo. Esta é a 
versão lendária. A histórica sustenta que foi o rei Ramiro II, a propósito da Batalha de Simancas de 
939, que a instituiu este tributo. No entanto só no século XII é que ele foi comprovadamente criado 

509 Idem, ibidem, p. 429
510 Idem, ibidem, pp. 435-436
511 IAN/TT, Feitos da Coroa, Núcleo Antigo, nº. 121, �. 517-519, 524-533, 884-889
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Outra fonte documental importante para perceber como estava compartimentada a orga-
nização religiosa do território, são As Memórias Paroquiais ou Dicionário Geográ®co de 
1758, que recolheu os relatos redigidos pelos próprios párocos512.
A fonte documental indispensável para conhecermos o património que cada uma destas 
unidades administrativas religiosas possuía são os livros de Tombo, ou inventários de 
bens. Os bens que estas unidades possuíam eram fundiários. A realização destes inven-
tários, ou Tombos, foi obrigação instituída nas Constituições Sinodais da Diocese de 
Braga, promulgada pelo arcebispo D. Diogo de Sousa nos �ns do século XV e princípios 
do XVI. Todas as igrejas e mosteiros estavam obrigados a realizar o seu inventário de 
bens, independentemente do seu patrono. A obrigação impôs-se devido às sonegações e 
devassas de património que as instituições religiosas tinham sofrido nos séculos XIV e 
XV, além da crise política, económica e social que afetou aquele período, que destabilizou 
a organização patrimonial dessas instituições. Muitos bens encontravam-se desertos e 
abandonados, outros foram fundidos ou divididos. Alguns haviam sido sonegados pelos 
abades comendatários. Outros haviam perdido a sua localização e foram apropriados por 
membros do clero, da nobreza, burguesia e povo. Não havia com rigor noção exata da sua 
localização e composição. E para obstar e regularizar o património eclesiástico impôs a 
obrigação de todas as instituições religiosas, quer seculares, quer regulares, �zessem um 
levantamento do seu património onde indicassem a sua localização, dimensão, composi-
ção, regime contratual, foreiros ou arrendatários e quanto pagavam, e quanto valiam esses 
bens. Deviam também indicar como é que essas instituições adquiriram esses bens.
A arquidiocese de Braga, pioneira desta reforma, impulsionou que se �zessem inventários 
em todas as instituições religiosas sob a sua jurisdição eclesiástica. As paróquias, mesmo 
pertencendo ao padroado régio, não �caram isentas.
No século XVI �zeram-se inventários nas paróquias de S. Pedro de Alfândega da Fé513, 
Santa Maria de Sambade514, S. Miguel de Agrobom515 e S. Vicente de Castro Vicente516. 
Algumas localidades, sobretudo no vale da Vilariça, Vilares, Vilarelhos, Eucísia e Santa 
Justa, pertenciam ao padroado do Mosteiro de Santa Maria de Bouro. Sabemos que este 
mosteiro também realizou os seus livros de Tombo. Mas, depois da nacionalização de 
1834, o seu cartório ardeu quase por completo salvando-se pouca informação.

512 Capela, José Viriato, 2007, pp. 221 – 587
513 ADB, Registo Geral, Livro 5 e livro 238-14 Tombos de Alfândega da Fé
514 ADB, Registo Geral, Livro 4, Tombo de Santa Maria de Sambade
515 ADB, Registo Geral, Livro 5, Tombo da igreja de S. Miguel de Agrobom
516 ADB, Registo Geral, Livro 5, Tombo da igreja de S. Vicente de Castro Vicente
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Só temos informação relativa àquelas quatro paróquias, a que juntamos a de Santiago de 
Adeganha517, que governava as localidades de Junqueira, Cardenha e Gouveia. Também 
�cará de fora Gebelim que pertencia no domínio religioso da abadia de Santa Comba 
Chacim.
Relativamente à organização religiosa, em 1320518 havia neste território seis paróquias 
que faziam o enquadramento nesta competência:
As mais antigas:
Santa Maria de Sambade – Primeiro do padrado senhorial dos senhores de Bragança, 
transitou em 1308 para o Padroado régio; na lista de 1320 está integrada na Terra de 
Lampaças.
Santa Comba de Chacim – Padroado senhorial dos senhores de Bragança e seus descen-
dentes; na lista de 1320 está integrada na Terra de Lampaças.
S. Pedro de Santa Comba dos Frades (ou da Vilariça) – Padroado do mosteiro de Santa 
Maria de Bouro por doação de Pedro Fernandes Braganção, senhor da linhagem de Bra-
gança; na lista de 1320 está integrada na Terra da Valariça. Esta paróquia tinha sob a sua 
alçada Vilarelhos.
As mais recentes:
S. Pedro de Alfândega da Fé – Padroado Régio; na listagem de 1320 estava integrada na 
Terra da Valariça.
S. Vicente de Castro Vicente não �gura na listagem de 1320, talvez porque a igreja nova 
não tivesse sido consagrada, devido à transferência de assentamento do povoado que o 
concelho pediu ao rei em 1316.
S. Miguel de Agrobom é outra igreja que não �gura na listagem de 1320 publicada no 
Catálogo de todas as igrejas, comendas e mosteiros que havia nos reinos de Portugal e algarves, 
pelos anos de 1320 e 1321, numa cópia manuscrita do século XVIII519. Embora, esteja 
documentado que em 1318 tivesse abade nomeado pelo rei e con�rmado pelo arcebispo. 
No Livro das Igrejas informa que esta igreja foi taxada em 80 libras e pertencia à Terra 
de Ledra, julgado de Mirandela520. O registo desta informação estava feito no Livro dos 
Padroados feito no reinado de D. Afonso IV.
Outra fonte importante e complementar são as Memórias Paroquiais de 1758 que nos 

517 ADB, Registo Geral, Livro 6, Tombo da igreja de Santiago de Adeganha
518 Almeida, Fortunato de, 1971, vol. IV, pp. 110-111
519 Idem, ibidem, pp. 90
520 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 519
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dão um retrato �el da organização eclesiástica e das devoções praticadas nas igrejas e nas 
capelas no período moderno.
Todas as paróquias que estudamos e que compunham os antigos concelhos de Alfân-
dega da Fé e de Castro Vicente pertenciam ao arcebispado de Braga. Só Santa Comba 
de Chacim e três igrejas sufragâneas, Olmos (localidade que pertencia ao concelho de 
Chacim), Peredo e Lomba, do concelho de Castro Vicente, pertenciam ao bispado de 
Miranda. O arcebispado de Braga exercia a sua vigilância eclesiástica através da viga-
riaria de Torre de Moncorvo. Competia ao arcebispo, através da sua vigariaria exercer o 
acompanhamento dos párocos e o cumprimento da disciplina religiosa. O vigário tinha 
obrigação de visitar as paróquias veri�cando se os párocos cumpriam com os estatutos 
diocesanos, se as igrejas estavam em condições para o exercício do culto, se os livros 
de registo estavam em conformidade, se as igrejas possuíam os paramentos e as alfaias 
indispensáveis ao exercício do culto divino. Prover estas necessidades era competência 
dos patronos das igrejas e das capelas para que pudessem exercer em condições o culto 
religioso.
Os padroados era uma instituição antiga e podiam ser exercidos por entidades civis ou 
religiosas. Na região que estamos a estudar, só duas grandes paróquias pertenciam ao 
padroado de instituições religiosas. Santa Comba da Vilariça e as suas dependentes foi 
primeiro do padroado senhorial que depois doou ao Mosteiro de Santa Maria do Bouro, 
que conservou o padroado. A abadia da Adeganha era do Padroado Régio, mas quando 
no século XVI se procedeu à reforma eclesiástica foi incorporada na Ordem de Cristo 
e repartidas as suas administrações. A civil foi transformada em comenda e a religiosa 
passou para a alçada da mitra de Braga. Alfândega desde o reinado de D. Manuel inte-
grou o padroado da Capela Régia, mantendo a dependência indireta do rei. Em 1718, 
quando a Capela Régia foi transformada em Igreja Patriarcal, as igrejas do padroado da 
Capela Régia passaram para aquela alçada. No entanto, nunca deixaram de estar vincu-
ladas indiretamente ao padroado régio. A abadia de Sambade, na sua génese medieval, 
pertencia ao padroado senhorial e comunitário, passou para o Padroado Régio no reinado 
de D. Dinis e conservou-se nessa dependência até ao momento do inquérito de 1758. 
Chacim pertencia ao padroado do senhor donatário. Castro Vicente, inicialmente do 
Padroado Régio, passou para o padroado senhorial dos Senhores Donatários desse con-
celho. Desconhecemos quando isso ocorreu. Agrobom permaneceu no Padroado Régio, 
quando foi desmembrada de Castro Vicente, onde esteve temporariamente anexada. Os 
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patronos civis e eclesiásticos, além de exercerem o direito de providenciarem e apresen-
tarem o pároco nessa igreja tinham a obrigação de cuidar da construção, manutenção e 
conservação do edifício da igreja e edifícios anexos, destinados ao culto e não só; devia 
providenciar que nada faltasse na igreja para o exercício do culto religioso, livros, alfaias 
religiosas, paramentos, etc. Tinham o direito a receber todos, ou parte, dos tributos que 
os paroquianos estavam por regulamentação eclesiástica a cumprir. Exceto a terça parte 
que cabia à arquidiocese. Quando uma igreja era abadia, o abade dividia com o patrono 
os réditos cobrados e dádivas obtidas na sua circunscrição religiosa. 
Em 1758, todas as igrejas eram reitorias, signi�cando que os réditos religiosos iam todos 
para o patrono. Em troca, o reitor recebia uma côngrua, um tipo de estipêndio pago 
em géneros e dinheiro, para seu sustento. Estas paróquias por sua vez tinham igrejas 
dependentes onde exerciam o direito de apresentação. Os reitores cuidavam de nomear 
e apresentar os curas, os sacerdotes que ali desempenhavam a sua função pastoral. Essas 
igrejas chamavam-se curatos sufragâneos, ou dependentes. Os reitores pagavam-lhes um 
ordenado, a côngrua e em contrapartida recebiam os réditos religiosos cobrados. Estes 
curas tinham sobretudo duas funções, uma função religiosa e uma função administrativa.
O território dividia-se em sete grandes paróquias ou abadias. No concelho de Alfândega 
da Fé e de Castro Vicente estavam as paróquias de S. Pedro de Alfândega da Fé, Santa 
Maria de Sambade, S. Vicente de Castro Vicente, S. Miguel de Agrobom e Santiago de 
Adeganha. As paróquias de S. Pedro de Santa Comba da Vilariça e de Santa Comba 
de Chacim só exerciam jurisdição eclesiástica sobre algumas paróquias que compõem o 
atual território alfandeguense. A abadia de Santa Comba da Vilariça exercia jurisdição 
religiosa e padroado sobre as paróquias, curatos sufragâneos, de Vilares da Vilariça, Vila-
relhos, Santa Justa e Eucísia. A abadia de Santa Comba de Chacim exercia jurisdição 
religiosa e padroado no curato sufragâneo de Gebelim.
No Arquivo Distrital de Braga é possível conhecer para os séculos XVII e XVIII quem 
foram os párocos nomeados para as igrejas sufragâneas e as atas das visitações que se 
realizaram por parte dos padroeiros521.

521 ADB-UM, Registo Geral, diversos livros. Há 368 registos de inventário, sendo que mais de 50% 
dizem respeito a este assunto
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S. Pedro de Alfândega da Fé
Em 1294, quando D. Dinis procedeu à fundação da vila, instituiu a paróquia sob a prote-
ção de S. Pedro. S. Pedro, o príncipe dos apóstolos e o primeiro bispo de Roma, representa 
simbolicamente o carater fundacional que se quis transmitir, ao lhe consagrar a igreja da 
nova povoação.
No interior da atual igreja está um retábulo pintado com a imagem de S. Miguel-o-Anjo. 
O anjo da guarda vela pela proteção da vila e do seu castelo. E coincidentemente o dia 
em que o foral foi outorgado, 8 de maio, é no calendário litúrgico romano o dia dedicado 
a este arcanjo522. O dia 29 de setembro, conhecido por S. Miguel de Setembro, é o dia 
consagrado a este arcanjo no calendário litúrgico hispânico e no bracarense.
A igreja fundada era padroado do rei e também todas as igrejas que fossem fundadas 
pelos moradores da vila nos seus limites. 
«E rethenho pera mim e para todos os meus successores o padroando das eygrejas que se hi fezeron 
ou fezeren en essa vila ou en seu termeho.»523

O primeiro clérigo que o rei providenciou para a sua nova igreja de S. Pedro de Alfândega, 
em 5 de maio de 1295, foi Martinho Peres524. Havia passado um ano desde a concessão 
do foral. Quatro anos depois, em agosto de 1299, o rei fez nova apresentação de novo clé-
rigo, João Martins. Este sacerdote haveria de exercer o seu múnus até ao ano de 1321525.
Em 25 de março de 1295 o vigário do arcebispo de Braga Miguel André propôs que em 
Alfândega da Fé se �zesse outra igreja. Opôs-se o abade Martim Peres em carta concór-
dia celebrada pelo tabelião de Vila Flor em Alfândega526.
No entanto, o arcebispo de Braga, D. João de Soalhães, providenciou junto de João Afonso, 
senhor de Alfândega, �lho do rei D. Dinis, em carta de 15 de maio de 1321, para se pro-
ceder à divisão daquela igreja em duas abadias, alegando que a largueza das rendas era 
su�ciente para sustentar dois abades. Essas duas abadias seriam S. Pedro de Alfândega na 
vila, «in dicto castro seu burgo de al½andega», e a outra, no «seu castro praedicto», teria o nome 

522 Costa, Avelino, 1997, vol. I, pp. 500-503
523 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 2, �s 78v-79
524 Alves, Francisco, 2000, vol. VII, p. 725 – cita na recolha que fez na Torre do Tombo (nº. 47) um 

documento de Composição entre Martinho Peres e Francisco Peres sobre uma nova igreja em Al-
fândega, 5 de Março de 1295 – Creio que houve confusão de leitura por parte de Francisco Manuel 
Alves. O documento em questão é a apresentação do pároco por parte do rei. Houve de facto uma 
intenção por parte do arcebispo de Braga de dividir S. Pedro de Alfândega em duas paróquias aba-
dias, como explico a seguir

525 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 527
526 ADB-UM, Coleção Cronológica, Doc. 150 – 1295-03-25
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de Santa Maria de Alfândega («et alia ecclesia sit oraculum quod vocantur Sancta Marie qua 
est similiter in loco seu castro praedicto»). A primeira igreja continuaria no padroado régio 
e a segunda seria do padroado episcopal. Opunha-se a essa divisão o abade em exercício 
João Martins. A divisão só se concretizaria após o falecimento do abade oponente527.
A Concórdia entre os abades de Santa Maria, Estevão Vicente, e de S. Pedro, Bartolomeu 
Domingues, sobre a divisão dos direitos paroquiais, obras, dízimas e mortuárias e todas 
as outras coisas, vestimentas, livros, casas, herdamentos e vinhas que a igreja de S. Pedro 
tinha, vinha no seguimento do que o arcebispo havia proposto, foi celebrada em Guima-
rães em 13 de abril de 1325 e testemunhada por Francisco Martins de Alfândega, Pero 
Martins criado de Martim Estevez alfaiate, Pero André homem de Pero de Basto, pelo 
tabelião de Guimarães por mandato dos ditos abades528.
A igreja de Santa Maria de Alfândega ainda teve clérigo nomeado e houve divisão de 
bens. O que atesta que a proposta do arcebispo D. João de Soalhães surtiu efeito. O Livro 
das Igrejas menciona que foi seu clérigo João Martins. Não indicando qualquer ano dessa 
nomeação, registando somente o dia e mês, 24 de janeiro529. 
Embora hoje exista um lugar na freguesia de Alfândega com o nome de Castelo não 
devemos confundir com a indicação que se dá no documento. Ambas as igrejas �cavam 
em Alfândega, uma na vila, a de S. Pedro e outra no castelo, a de Santa Maria. A primeira 
seria do padroado régio e a segunda do padroado arquiepiscopal. A localidade Castelo 
só no século XVIII é que ganhou importância. E segundo os direitos régios a localidade 
do Castelo estava originalmente ligada a Sambade e não a Alfândega da Fé, como veio 
depois a acontecer.
O facto é que a proposta de divisão paroquial defendida pelo arcebispo de Braga não 
vingou e nos reinados seguintes só a paróquia de S. Pedro de Alfândega da Fé prevaleceu. 
Depois desta indicação desaparece o registo desta igreja. Isto sugere que ela teve vida efé-
mera. Só durou enquanto o rei D. Dinis viveu, entre 1295 e 1325, data do seu falecimento 
e da do seu �lho João Afonso. Devemos compreender esta proposta de divisão dentro 
do contexto político que se viveu entre aquelas datas. Na primeira fase a proposta de 
divisão foi rejeitada. As relações entre o rei e os senhores laicos e eclesiásticos ainda eram 
amistosas. A fase mais aguda aconteceu no período entre 1315 e 1320. Em 1321 vemos o 
arcebispo de Braga tentar uma aproximação a João Afonso que não descarta essa hipótese 
de divisão. Em 1325 ela concretiza-se. Só que sem consequência. O rei D. Dinis morreu 

527 Louzada, Gaspar, �. 889 – ADB-UM, Coleção Cronológica, Doc. 350
528 ADB-UM, Coleção Cronológica, Doc. 415
529 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 527
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e sucedeu-lhe o �lho D. Afonso IV. Durante o seu reinado (1325-1357) não são conhe-
cidas nomeações de sacerdotes para esta igreja É provável que elas tenham ocorrido, mas 
não deixaram registos na Chancelaria Régia nem no cartório episcopal. Provavelmente o 
rei deixou esse assunto para as autoridades eclesiásticas, como forma de apaziguamento, 
caducando assim a proposta de divisão. No reinado de D. Pedro o assunto igreja de Santa 
Maria era somente uma memória. A igreja de S. Pedro voltou a ter clérigo nomeado pelo 
patrono como veremos.
Em 1362, no mês de dezembro, o rei D. Pedro, por carta expedida de Évora, onde esta-
ria alojada a corte, apresentou para con�rmação episcopal o clérigo, Pero Gonçalves, na 
igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé no arcebispado de Braga530.
Em 1364, dois anos depois de se ter provido de clérigo, é expedida nova carta de apre-
sentação para a Igreja de São Pedro de Alfândega da Fé. O novo clérigo é Pero Vas-
ques531 que estava na Guarda532. Desconhecemos o que terá acontecido. Talvez, o clérigo 
nomeado em 1362 tenha falecido, ou tenha transitado para outra paróquia.
No reinado de D. Fernando, em 1374, é apresentado novo clérigo na igreja de S. Pedro 
de Alfândega. O rei e a corte que se encontravam em Évora, apresenta ao arcebispo para 
con�rmar o sacerdote Olual Franquim533. Pelo nome sugere que fosse estrangeiro. Dois 
anos depois, em 1376, estando o rei em Leiria novo clérigo é apresentado para a igreja de 
S. Pedro de Alfândega. O novo sacerdote provido chamava-se Vasco Anes534.
D. João, mestre de Avis e regente, também, não descurou que as igrejas do seu padroado 
�cassem desprovidas de sacerdote.
No primeiro dia de maio de 1384, o regente apresentou ao arcebispo para con�rmação, o 
clérigo, Fernando Afonso, na igreja de S. Pedro de Alfândega535. Dois anos depois, sendo 
rei, renovou apresentação ao arcebispo de Braga do mesmo clérigo536.
Não são conhecidas informações sobre nomeações de clérigos na igreja de S. Pedro 
de Alfândega no reinado de D. Duarte (1433-1437). Só no reinado seguinte do �lho  
D. Afonso V surgem novas nomeações para o cargo. Também durante a regência de  
D. Pedro, duque de Coimbra e tio do rei, não há notícias sobre nomeações de clérigos.
Em 1449, logo após a batalha de Alfarrobeira e a morte do infante D. Pedro, o rei  

530 Marques, A. H. Oliveira, 1984, Doc. 704, p. 323. Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 527
531 Marques, A. H. Oliveira (dir. de), 1984, Doc. 938, p. 434
532 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 527
533 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, �. 155v. Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 527
534 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, �. 197. Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 527v
535 Dias, João, 2004, vol. I, Tomo I, Doc. 72, p. 45. Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 527v 
536 Dias, João, 2005, vol. III, Tomo II, Doc. 1157, p. 113
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D. Afonso V, no exercício pleno das suas funções governativas, nomeou para a igreja de  
S. Pedro de Alfândega da Fé o clérigo João Fernandes, que substituiu no cargo Martim 
Gonçalves. A carta de nomeação e pedido de con�rmação informa-nos que o trono 
arquiepiscopal bracarense encontrava-se vago537. Aguardava-se a nomeação do novo 
arcebispo, D. Fernando da Guerra, primo do rei, que transitava da diocese do Porto e que 
ia desempenhar um papel relevante na organização da arquidiocese538.
Em 1460, sucedeu a João Fernandes, o sacerdote Gonçalo Alvares539. Este prelado não se 
manteria muito tempo e faleceu em 1468. Neste ano, em 13 de junho, sucedia no cargo 
de reitor o presbítero João Anes540. Onze anos depois o rei, D. Afonso V, intitulando-se 
rei de Castela, Leão e Portugal, apresentava novo clérigo, Pero Gonçalves, substituindo 
João Anes541.
Durante o reinado de D. João II (1481-1495) não houve nomeação de clérigos na igreja 
de S. Pedro de Alfândega. Só no reinado seguinte D. Manuel, surge a primeira nomeação. 
Era arcebispo de Braga D. Jorge da Costa.
Em 1501, foi nomeado para abade dessa igreja Rui Peres de Távora, capelão régio e 
�dalgo542, �lho do senhor donatário da vila, Pedro Lourenço de Távora e irmão de Álvaro 
Peres de Távora, sucessor na administração do senhorio donatário543. Rui Peres de Távora 
acumulava a função e mercê com a igreja de Santa Maria de Sambade, provido antes no 
cargo pelo rei D. João II544. 
Rui Peres de Távora exerceu cargos curiais durante o reinado de D. Manuel. Em 1513, 
exercia o cargo de chanceler-mor. E neste ano foi apresentado como capelão da igreja de 
Santa Eufémia, por falecimento do anterior titular e con�rmado pelo arcebispo de Braga 
D. Diogo de Sousa545. 
O exercício de pároco desta igreja passou a ser mais de função e mercê que efetiva. Os 
titulares ausentes noutras funções e noutros locais, designavam em terceiros o desempe-
nho efetivo da função sacerdotal, os reitores. Os reitores, tal como o nome indica, eram 

537 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 527v
538 Marques, José, 1988, pp. 56-61
539 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 527v-528 
540 Idem, �. 528. IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv. 28, �. 54, Doc. Nº 3
541 Idem, ibidem
542 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 7, �. 15 - D. Manuel I concedeu o privilégio de cavaleiro 

a Rui Pires de Távora, �dalgo da Casa Real, 22 de março de 1512
543 Idem, Ibidem. IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 17, �. 67
544 Idem, Ibidem, �. 531-531v
545 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 42, �. 9v
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os regentes, os indivíduos que tinham por obrigação zelar pela administração da igreja 
por conta do titular. Estes eram de facto os verdadeiros párocos que regiam os interesses 
do titular, zelando pelo cumprimento das práticas religiosas, sobretudo as respeitantes 
aos rendimentos, os direitos religiosos, que cobravam aos paroquianos e entregavam ao 
titular. Em contrapartida o reitor recebia uma côngrua, em géneros ou em dinheiro, ou 
misto, que compunha o seu sustento. O titular através do reitor tinha que providenciar 
tudo o que fosse necessário para mantimento do espaço sagrado e da função religiosa, os 
paramentos, utensílios e livros indispensáveis ao culto.
D. Manuel também procedeu a uma reforma do padroado régio. Algumas igrejas incor-
poraram o património da Ordem de Cristo, da qual ele era Mestre, e constituíram as 
Comendas Novas, que serviram para premiar todos os que rei achasse merecedores de 
tal benefício. Também a Capela Régia viu o seu património aumentado. A igreja de S. 
Pedro de Alfândega foi uma das que veio reforçar e contribuir para o engrandecimento 
da Capela do Rei. Esta ligação continuará quando a Capela Régia foi alçada em Igreja 
Patriarcal no século XVIII, no reinado de D. João V.
No reinado de D. João III, sucedeu a Rui Peres de Távora, Cristóvão de Crasto, Deão 
da Capela Régia, que renunciou ao cargo. Para substituí-lo o rei, em 1548, nomeou e 
apresentou ao arcebispo de Braga, D. Manuel de Sousa, que con�rmasse, o doutor Paio 
Roiz de Vilarinho, capelão régio, sacerdote de missa, lente de Teologia na Universidade 
de Coimbra546. 
Como o cargo de abade titular passou a ser mais de função e mercê, não nos foi possível 
conhecer quem foram os titulares que sucederam ao Doutor Paio Roiz de Vilarinho, nem 
quando terminou ou caducou a sua função. Entre a regência na menoridade de D. Sebas-
tião, o seu reinado e os inícios do reinado de Filipe I, não são conhecidas nomeações. 
Sabemos que existiram porque a nomeação régia do próximo assim denuncia, que o lugar 
estava vago por falecimento do anterior possuidor do cargo. 
É o livro de Tombo de 1592 que nos informa que o abade titular é o licenciado Francisco 
de Araújo, capelão régio, representado localmente pelo padre-cura Pero João547. Porque 
foi sob a tutela deste abade que se realizou o inventário dos bens daquela igreja.
A corte régia tinha assento permanente em Madrid. Mas, a burocracia, através do Desem-
bargo do Paço fazia cumprir as decisões régias. Nesta circunstância, D. Filipe II nomeia 

546 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 528v-529
547 ADB, Registo Geral lv. 5, �. 370v-372
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em 1600 o abade para a sua igreja de Alfândega da Fé, o clérigo da diocese de Lisboa, 
Jerónimo Dias de Figueiroa548.
Em 4 de outubro de 1641, é nomeado por mercê régia para a Abadia de S. Pedro da 
Alfândega da Fé, Gonçalo Vaz Coutinho549.
Em 1652 era titular abade desta igreja o padre Jorge de Magalhães550. Substitui Jerónimo 
de Matos da Carvalhosa, morador na cidade de Lisboa, nomeado no ano anterior551.
Em 1699 era possuidor do título de abade da igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé, 
Mateus de Sá e Mello, prior de Celorico no bispado da Guarda552.
Em 1718 foi nomeado reitor desta igreja o padre António Luís Nogueira, que transitou 
da freguesia de Nossa Senhora da Assunção da Torre de Moncorvo553.
Em 1744 foi nomeado titular desta reitoria o padre António Rodrigues Aires que era 
natural da freguesia de S. Vicente de Castro Vicente554.
Também a Memória Paroquial de 1758 informa-nos quem é o reitor daquela altura: o 
reitor Francisco Ribeiro de Vasconcelos Coelho e Brito555. Este sacerdote era natural de 
S. Pedro de Roriz, Santo Tirso e recebeu autorização arquiepiscopal para exercer como 
pároco em dezembro de 1753556. Sucedeu-lhe em 1765 o padre Manuel Caetano Frias 
Sarmento, do bispado de Miranda557.
Alfândega da Fé era a maior paróquia em extensão territorial558. A igreja paroquial foi 
até 1718 Abadia, da apresentação do Padroado Régio, embora unida à Capela Régia. Os 
dízimos que se recolhiam eram da Sé Patriarcal da cidade de Lisboa e as Terças eram da 
Mitra da Sé de Braga.
Em 1717 foi emitida sentença apostólica que autorizou a união perpétua das igrejas de 

548 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 529-529v; ADB-UM, Registo Geral, lv. 6, �. 370v-371; ADB-UM, 
Registo Geral, lv. 6, �. 370v-371

549 IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês da Torre do Tombo, lv. 3, �. 496v-498
550 ADB-UM, Registo Geral, lv. 33, �. 27v-28
551 ADB-UM, Registo Geral, lv. 34, �. 58v-59
552 ADB-UM, Registo Geral, lv. 24, �. 34-34v
553 ADB-UM, Registo Geral, lv. 143, �. 306-307
554 ADB-UM, Registo Geral, lv. 162, �. 377v-378v
555 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 2 Memória nº 50, pp. 449-

458 – Alfândega da Fé
556 ADB – UM, Registo Geral, lv. 151, �s. 42v-413v
557 ADB-UM, Registo Geral, lv. 136, �. 120-121
558 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, Volume 2, nº 50, p.449-458 – 
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S. Pedro de Alfândega da Fé e de S. Bartolomeu de Vila Flor, da Comarca de Torre de 
Moncorvo, à Mesa Capitular da Sé Patriarcal da cidade de Lisboa Ocidental559.
Em 1758 esta igreja tinha oito curatos dependentes ou sufragâneos de seu padroado: 
Nossa Senhora de Valverde, Santo Amaro de Ferradosa, São Paulo dos Cerejais, Nossa 
Senhora da Assunção de Vilar Chão (Concelho de Castro Vicente), Espírito Santo de 
Sendim da Ribeira, S. Pedro ad vincula do Castelo e Zacarias e Santa Marinha de Pombal. 
Em 1613, a paróquia de S. Pedro de Alfândega da Fé possuía a igreja anexa de S. Pedro 
ad Vincula de Zacarias e os curatos de Santa Maria de Valverde, Santo Amaro de Ferra-
dosa, São Paulo dos Cerejais, Santa Maria de Vilar Chão (Concelho de Castro Vicente), 
Espírito Santo de Sendim da Ribeira, Santo António de Vale das Cordas560. Em 1758 as 
paróquias de Zacarias e de Vale das Cordas estavam extintas e integradas respetivamente 
nas paróquias do Castelo e de Pombal.
Estava sujeita às justiças eclesiásticas do Vigário-Geral do arcebispado de Braga sedeado 
em Torre de Moncorvo. 
Dizia o reitor que a igreja estava dentro da vila na parte norte. Tem uma nave ampla com 
cinco altares e torre de cantaria. O principal é do apóstolo S. Pedro; no lado do evangelho 
estão o altar de Santo António em retábulo liso dourado metido em arco na parede e o 
altar de Nossa Senhora da Conceição com retábulo maior e dourado; do lado da epístola 
estão o altar de Nossa Senhora do Rosário dourado, em frente ao de Nossa Senhora da 
Conceição e o altar das Almas metido na parede com retábulo liso dourado, em frente ao 
de Santo António. Possuía a igreja duas irmandades a de S. Pedro de clérigos seculares e 
que admite irmãos leigos e a do Santíssimo Sacramento, criadas sem autorização ordi-
nária e sem estatutos aprovados. A capela-mor foi benzida a pedido do juiz da confraria 
do Santíssimo Sacramento em 1730561. Um dos altares desta igreja teve autorização de 
construção em 1652562.
A igreja de S. Pedro ad vincula do Castelo pertence ao padroado da igreja de S. Pedro 
de Alfândega; o reitor apresentava o cura. A igreja tinha duas naves e três altares o de S. 
Pedro ad vincula, das Almas e de S. Luís. Esta igreja teve licença para se colocar sacrário 
e guardar o Santíssimo Sacramento em 1787563. Tem uma Capela na Quinta de Zacarias 
do Marquês de Távora, cujo orago é S. Pedro ad vincula, foi igreja matriz e tem romaria 

559 ADB-UM, Registo Geral, lv.143, �. 228v-237
560 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 888
561 ADB-UM, Registo Geral, lv. 177, �. 379-380v
562 ADB-UM, Registo Geral, lv. 33, 33v-34
563 ADB-UM, Registo Geral, lv. 219, �. 160-160v
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no dia do santo, 1 de agosto564. S. Pedro ad vincula de Zacarias, ainda foi citada como per-
tencente ao padroado da igreja de S. Pedro de Alfândega, mas já estava anexa à igreja do 
Castelo. Em 1758 ela encontrava-se já destruída e abandonada sem pároco que zelasse565. 
Em 1613 esta paróquia existia como igreja dependente566. Em 1726 a pedido do juiz 
desta igreja a mitra autorizou que a igreja se mudasse para o lugar do Castelo, que �cava 
na mesma freguesia567. 
São Paulo dos Cerejais (Sersizaes) pertence ao padroado da igreja de S. Pedro de Alfân-
dega; o reitor apresentava o cura. A igreja paroquial tinha quatro altares e duas naves, o 
altar maior dedicado a S. Paulo, um dos colaterais é de Nossa Senhora do Rosário, outro 
é das Almas e outro é do Menino Deus568. Em 1613 esta paróquia já existia como igreja 
dependente569. 
Santo Amaro de Ferradosa pertence ao padroado da igreja de S. Pedro de Alfândega e o 
reitor apresenta o vigário ad nutum. A igreja paroquial tem três altares, no principal está 
Santo Amaro e nos colaterais, no lado da epístola, o Menino Deus e Santo António, e, 
no lado do evangelho, Nossa Senhora do Rosário. A igreja paroquial tem a irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário que celebra a festa da sua patrona a 15 de agosto570. Em 1613 
esta paróquia já existia como igreja dependente571. Em 1729 obteve licença arquiepisco-
pal para instalar o sacrário na sua igreja572.
Santa Marinha de Pombal pertence ao padroado da igreja de S. Pedro de Alfândega e 
o reitor apresenta o cura. A igreja paroquial tem três altares, altar-mor com a padroeira, 
altar de Santo Amaro e altar de Nossa Senhora do Rosário; tem quatro naves: uma nave é 
a capela-mor, outra nave o frontispício e a porta principal, e as duas naves dos lados; não 

564 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, Vol. 10, nº 212, p. 1369-1370 
– Castelo, Alfândega da Fé

565 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, Vol. 43, nº 520, p. 764 – Zaca-
rias, Alfândega da Fé

566 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 888
567 ADB-UM, Registo Geral, lv. 176, �. 178-179
568 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, Vol. 10, nº 273, p. 1865-1870 

– Cerejais; Vol. 42, nº 392, p. 194 – Sarsizaes (Mesmo que Cerejais)
569 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 888 
570 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, Vol. 15, nº 46, p. 289-296 – 

Ferradosa
571 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 888
572 ADB-UM, Registo Geral, lv. 48, �. 371-374
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tem sacristia, nem Monte de Piedade573. Tem uma irmandade a Santo Amaro que cuida 
do altar deste santo574. Esta paróquia sucedeu a Vale das Cordas, que em 1758 estava 
reduzida a quinta integrada na paróquia de Pombal que lhe sucedeu como titular. A 
velha matriz estava a reduzida a capela. Durante o século XVII ela teve alguma pujança 
e párocos nomeados. Em 1613 a igreja de Santo António de Vale das Cordas havia sido 
elevada a vigariaria ad nutum e estava anexa à igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé e o 
cura nomeado era Pero Domingues, clérigo de missa575. Este cura sucedeu a Domingos 
Alvares, que havia sido nomeado para este curato em 1609576. No Livro das igrejas ela 
ainda é citada como uma dos curatos anexos a S. Pedro de Alfândega da Fé577.
Espirito Santo de Sendim da Ribeira pertencia ao padroado da igreja de S. Pedro de 
Alfândega e o reitor apresentava o cura. A matriz em 1758 estava arruinada e “a cair”; 
tem três altares, na capela-mor está o sacrário e S. Secundino; no altar que está no cru-
zeiro estão Santo António e S. Sebastião e no outro altar estão a imagem de Cristo, a 
Senhora da Conceição e o Menino Jesus578. Em 1613 esta paróquia já existia como igreja 
dependente579. 
Nossa Senhora da Encarnação de Valverde pertence ao padroado da igreja de S. Pedro de 
Alfândega e o reitor apresenta o cura. A igreja está junto do povoado e tem três altares, 
no principal o Divino Sacramento e Nossa Senhora da Encarnação, à esquerda Nossa 
Senhora do Rosário. Tem uma confraria que é do Senhor e tem Bula Apostólica580. Em 
1613 esta paróquia já existia como igreja dependente581. 
Nossa Senhora da Assunção de Vilar Chão pertence ao padroado da igreja de S. Pedro 
de Alfândega e o reitor apresenta o cura. A igreja tem cinco altares, no altar-mor está o 
tabernáculo do Santíssimo Sacramento e a imagem do orago e Santo Antão, nos quatro 

573 Monte de Piedade era um tributo eclesiástico não obrigatório cujas esmolas revertiam para as obras 
pias de libertação de cativos

574 TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, Vol. 29, nº 208, p. 1427-1434 – Pom-
bal

575 ADB-UM, Registo Geral, lv. 13, �s. 168-169
576 ADB-UM, Registo Geral, lv. 20, �. 224v-225
577 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 888
578 TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, Vol. 35, nº 176, p. 1309-1310 – Sen-

dim da Ribeira
579 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 888 
580 TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, Vol. 38, nº 68, p. 343-346 – Valverde
581 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 888 
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colaterais, um é de Santo António, outro de S. Francisco, Cristo Cruci�cado, outros do 
Menino Jesus e Santo Inácio e outro altar de S. Félix de Valois. Todos os altares têm con-
frarias pobres582. Em 1613 esta paróquia já existia como igreja dependente583. 

O Tombo de Bens da Igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé
Em 1540, fez-se o primeiro inventário de bens da paróquia de S. Pedro de Alfândega da 
Fé por ordem do arcebispo de Braga. 
Em 1592, fez-se o segundo. Era abade o capelão régio, o licenciado Francisco de Araújo.
A realização do segundo tem uma informação curiosa. O arcebispo mandou a todos os 
párocos da arquidiocese que �zessem um inventário dos bens e propriedades que essas 
igrejas possuíssem e que lhe �zessem chegar à cúria episcopal. Em nome do abade de 
Alfândega da Fé, o padre-cura Pero João diz que para satisfação do pedido episcopal «a 
dita sua ygreja não tem tombo he has propiadades dellas são destintas e não hamdão hem-
prazadas e porque elle vio quer fazer tombo»584.
O processo para a realização do Tombo de bens e propriedades de Alfândega da Fé 
envolveu a participação das justiças e governos locais da vila. O abade, representado pelo 
cura, o padre Pero João, fez petição aos juízes ordinários em exercício naquele ano na vila, 
Pero Fernandes e Bartolomeu Gonçalves, que em audiência o receberam, pedindo-lhes 
que concedessem um escrivão e um porteiro para a execução do inventário. Tudo escrito 
pelo tabelião da vila, Gonçalo Aires Camelo, por mandado do senhor donatário da altura, 
Luís Alvares de Távora585.
O processo iniciou-se em 8 de abril de 1592 e terminou a 18 de abril quando se celebrou 
o auto, nas casas que o abade tinha em Alfândega.
O escrivão e o porteiro destacado pelos juízes para fazerem o inventário de bens da igreja 
de S. Pedro de Alfândega da Fé foram Jorge Afonso, de 45 anos, e Gabriel Gonçalves de 
40 anos. Sancionou o documento o porteiro da vila Pedro Campelo.
Por este Tombo conhecemos quais eram as aldeias que estavam no território da Paróquia 
de Alfândega da Fé onde esta igreja possuía bens. E essas localidades eram a vila propria-

582 TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, Vol. 41, nº 282, p. 1737-1740 – Vilar 
Chão

583 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 888 
584 ADB, Registo Geral lv. 5, �. 370v-372
585 Idem, ibidem
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mente dita, Valverde, Cerejais, Zacarias e Ferradosa.
Em torno da vila de Alfândega, a igreja de S. Pedro possuía dentro da vila as casas onde 
vive o abade que tinha a sua pequena horta e quintal, dentro de um pequeno quarteirão 
cercado de ruas por todos os lados. Também tinha as seguintes parcelas rústicas três terras 
de cultivo, duas vinhas, duas cortinhas e quatro terras de Chão. 
Na aldeia de Zacarias tinha duas parcelas rústicas, um pomar e um chão. Na aldeia dos 
Cerejais, tinha uma cortinha e uma terra no Vale da Lagariça e uma casa. Na aldeia de 
Valverde quatro terras. Na Ferradosa, tinha uma casa. A área total somada das 18 parcelas 
era de 20 hectares. E três casas. Tudo rendia por ano entre 40 a 50 alqueires de pão, trigo 
e centeio, meio por meio586.
O tombo anterior de 1542, que o abade de 1592 desconhecia e que a Mitra também, 
era um pouco diferente. O abade era Cristóvão de Crasto, que residia na vila da Covi-
lhã. Estava representado pelo seu criado António Rosado, escudeiro. Na vila de Alfân-
dega residia um sacerdote (clérigo de missa), Sebastião Anes, que junto com Domingos 
Afonso de Valverde foram saber quais eram os bens que a igreja de S. Pedro de Alfândega 
possuía. O porteiro da vila, Álvaro Martins, sancionou o tombo. Era notário da vila João 
Martins587. 
Os bens que a igreja possuía eram, casas de morada sobradadas, telhadas, junto da igreja 
e que de um lado partem com o adro da igreja e da outra com a estrada que vai da vila 
para Sambade; tinha outra casa telhada junto com quintal ou enxido vedado com muro de 
pedra, com um poço dentro; uns pardieiros e um assento que foi casa dentro da vila; uma 
vinha e uma herdade no sítio das Vinhas de Vilarelhos, nos Ferrejais tinha duas herdades 
e uma vinha; uma herdade, toda murada, que confronta com a estrada que vai da vila para 
Sambade; um chão de terra no sítio da Fonte de Baixo, junto das casas; outra herdade 
junto do lugar dos Cerejais; outra herdade onde chamam a Fonte de Valbom; outra her-
dade junto da Fonte de Vilarelhos; outra herdade; outro chão nos Ferrejais; um lameiro; 
outra herdade no lugar de Valverde; outra herdade no lugar de Valverde (que deixou para 
sustento do capelão, Gonçalo Martins, morador em Alfândega); outra herdade de monte 
que está no lugar de Valverde; outra herdade pequena onde chamam os Mouriscais. Eram 
anexas desta igreja de S. Pedro as igrejas de Vilar Chão, Valverde e Santo António de Vale 
das Cordas588.

586 ADB, Registo Geral lv. 5, �. 370v-372
587 ADB, Registo Geral mç. 238-14
588 Idem, ibidem
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A igreja de S. Pedro de Alfândega tinha três igrejas anexas, 16 parcelas rústicas e 4 casas, 
das quais duas estavam arruinadas. Uma destas casas agrupadas num assento de casas 
eram a residência do abade e dos seus coadjutores. As propriedades localizam-se próximo 
da vila na estrada para Sambade. Pela primeira vez regista-se como é que a igreja adquiriu 
o seu património, por doações de paroquianos, como o citado Gonçalo Martins. 
Entre este tombo de 1542 e o outro de 1592 há algumas diferenças. O primeiro nota-se 
que é mais minucioso e cauteloso na indicação dos bens. O outro, surpreende-nos com a 
a�rmação da necessidade de se fazer um tombo porque não existia. As casas e pardieiros 
que se localizavam dentro da vila referidos em 1542 desaparecem em 1592. Neste último 
nota-se a dispersão de propriedades por outras localidades que nesta data de 1542 não 
tem relevância, como Zacarias, Cerejais e Ferradosa. Pelo contrário, Santo António de 
Vale das Cordas perde importância, mantendo-se Valverde e Vilar Chão.
As discrepâncias entre os bens registados em 1542 e os de 1592 podem ter acontecido por 
diversos fatores, trocas de bens e novas doações. Também, não podemos deixar de descar-
tar a hipótese de alguns bens terem sido sonegados durante aquele período. A ausência 
do abade titular e o laxismo ou incompetência dos curas ou reitores que residiam na igreja 
foram fatores que auxiliaram para se chegar a 1592 e a mitra ter sentido necessidade de 
ordenar a realização de novo inventário de bens. Esta falta de zelo e incompetência na 
administração dos bens fundiários não eram exclusivas dos sacerdotes da igreja de S. 
Pedro de Alfândega. Também os Tombos de Agrobom, de Castro Vicente e de Adeganha 
vão re�etir esta mesma preocupação com os curas a admitirem que não sabem onde estão 
os bens da igreja, como veremos adiante.

Relação das Propriedades da igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé – Tombo de 1592

Rendiam por ano entre 40 a 50 alqueires de pão meio trio meio centeio

Tipo de 
bem Localização

Confrontações
Obs.

Nasc. Norte Poen. Sul

Terra Alvás
285 Varas

Herdeiros de 
Francisco Roiz

133 Varas
Com os 

herdeiros de 
Francisco Roiz

Com 
António 

Fernandes

157 Varas
Com Pero Martins, o 

Gago
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Tipo de 
bem Localização

Confrontações
Obs.

Nasc. Norte Poen. Sul

Terra Na Portela 
do Areal

Com Francisco 
Ruiz do Prado

Com Pero 
Ceopes*, da vila 
de Alfândega 

da Fé

Com 
Domingos 

Alvares

Com Domingos 
Alvares

Comprimento da terra de Domingos Alvares à de Pero Ceopes 160 varas e de 
largura (N-S)

De largura da terra de Domingos Alvares à de Francisco Ruiz 63 varas (W-E)

Vinha No Vale dos 
Cerejais

Com Francisco 
Gonçalves de 

Estevais

João Afonso de 
Valverde

Domingos 
Alvares do 

Prado

Pero Fernandes, Terra 
da igreja

Estava 
demarcada

Comprimento de Domingos Alvares a Francisco Gonçalves 63 varas (W-E)
Largura de Pero Fernandes a João Afonso 29 varas (N-S)

Cortinha Está nas 
Eiras

Com caminho 
que vai para 
a Adega de 
Francisco 
Mateus

Com herdeiros 
de Gaspar 
Gonçalves

Com as 
Eiras

Com o padre 
Domingos Domingues

Está tapada e 
demarcada.

Comprimento 163 varas e de largura do caminho para terra dos herdeiros de 
Gaspar Gonçalves 36 varas

Cortinha
Está ao 
Vale de 

Vilarelhos

Com Amador 
Roiz e Brás João

Caminho do 
Concelho

Com 
Rodrigo 

Dinis

Com Pero Martins, o 
Gago, Com Vinha de 

Francisco Gonçalves de 
Estevais e com Jácome 

Fernandes Cerieiro
Tapada e 

demarcada

De largura 150 varas e de comprimento (N-S) 127 varas

Vinha
Acima da 
Fonte de 

Vilarelhos

Com vinhas 
de Jácome 
Fernandes

Com Lourenço 
Lopes

Com 
Branca Pais Com Úrsula de Escobar

Tapada

De comprimento 143 varas e de largura 30 varas

Chão (de 
Cima)

Nos 
Ferrejais, 
limite da 

Vila

Com Francisco 
Gonçalves de 

Estevais

Com Vinha de 
João Gonçalves

Com 
António 
Alvares

Com Francisco 
Gonçalves de Estevais

Confronta 
também com 
João Ceopes

De W-E, comprido 66 varas, de largo 12 varas; no meio 16 varas; numa ponta 
3 varas; e até ao Chão de Ferrejais de Baixo, de comprido 63 varas; na cabeceira 
contra o Pombal de Francisco Alvares, 5 varas, e na cabeceira contra o caminho 

do concelho 4 varas

Chão as 
Vessadas

No limite 
da vila

Com Francisco 
Alvares

Com herdeiros 
de Gonçalo Pais

Com 
Francisco 
Alvares

Com João Pais do 
Sobrado -

De comprido 33 varas e de largo 27

Outro 
Chão as 
Vessadas

-
Com Rodrigo 
Alvares Dinis

Com Francisco 
Moreno

Com 
Gonçalo 

Fernandes
Com Adrião Afonso

-

De comprido 30 varas e de largo 22
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Tipo de 
bem Localização

Confrontações
Obs.

Nasc. Norte Poen. Sul

Terra do 
Corno do 

Cervo

Limite desta 
vila

Com herdeiros 
de Pero 

Gonçalves 
Solomeu e com 

Francisco 
Fernandes dos 

Cortinhos

Com Gonçalo 
Fernandes

Com 
Domingos 
Martins

Com Ribeiro do Corno 
do Servo

-

Do caminho do concelho acima 255 varas; de largo 311 varas

Titulo das Terras de Zacarias

Pomar

Em 
Zacarias, 

termo desta 
Vila

Com Domingos 
Roiz Com João Anes

Com Pero 
Gonçalves, 

solteiro
Com ribeira Tem muitos 

paus de madeira 
e videiras dentro

De comprido ao longo da água 27,5 varas e de largo 11,5 varas

Chão

Com João Fez 
órfão

Com Ribeira da 
Campainha

Com João 
Pais que 
veio de 

Valverde

Com Francisco 
Gonçalves, �lho de 
Amaro Fernandes

Legado de 
João Fernandes 

o velho de 
ZacariasDe largo 59 varas; no meio 41 varas; na ribeira da Campainha 36 varas; tem de 

comprido 365 varas

Título dos Cerejais

Cortinha Nos Cerejais

Com terra de 
Rodrigo Dinis 

e de Simão 
Fernandes

Com terra 
de João 

Roiz -

Ao longo do caminho do concelho tem 60 varas e de largo tem 124 varas
De baixo acima tem 80 varas

Terra No Vale da 
Lagariça

Com Domingos 
Lourenço

Com Caminho 
do Concelho

Com 
Afonso 

Gonçalves, 
ferreiro

Contra os Cerejais com 
Bastião Fernandes -

De comprido tem 66,5 varas e de largo tem 15,5 varas

Casa Nos Cerejais Confronta com Paulo Peres, com João Anes Barraco e com caminho do 
concelho -

Título de Valverde

Terra da 
Malpartida -

Com Afonso 
Garcês

Com João 
Bernardino

Com 
João Pais 
Burro�no

Com Álvaro Lourenço
-

De Comprido 180 varas e de largo 50,5 varas; contra Valverde tem 22 varas

Terra de 
Valongo

Junto ao 
Prado do 

Concelho de 
Cima

Com Afonso 
Gonçalves de 

Valverde

Com André Pais 
de Alfândega 

da Fé

Com 
Prado do 
Concelho

Contra Sendim da 
Serra com Domingos 

Afonso da Amoreira de 
Valverde

-

Encostado ao Prado do Concelho de Cima 195 varas e de largo 210 varas
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Tipo de 
bem Localização

Confrontações
Obs.

Nasc. Norte Poen. Sul

Terra No Vale do 
Beirão

Com Baltasar de 
Sequeira

Com Pero Anes 
de Valverde

Com 
Afonso 

Gonçalves 
da Costa de 

Valverde

Com João Domingos

De comprido tem 285 varas e de largo no meio ao longo da ribeira tem 58 
varas na cabeceira nascente e de largo 37 varas

Terra a 
Fonte da 

Velha

Com caminho 
do concelho

Contra a vila, 
com Francisco 

Esteves de 
Valverde

Com 
caminho do 

concelho

Contra Valongo com 
Baltasar de Sequeira -

Tem do fundo até cima 163 varas e de largo 68 varas

Casa

Na 
Ferradosa, 
termo da 
vila de 

Alfândega 
da Fé

Com Brás Lourenço e rua do concelho -

Casas de morada do abade

Casas onde 
vive

Vila de 
Alfândega 

da Fé
Confronta de todos os lados com caminhos do concelho Com seu enxido 

(quintal) 

Intervenientes no tombo da igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé
Nomes Estatuto social Função Local de residência

Francisco d’ Araújo Licenciado capelão de 
sua majestade

Abade de Sam Pedro desta 
vila de Alfândega da Fé Vila de Alfândega da Fé

Pero João Padre Cura da igreja de S. 
Pedro de Alfândega da Fé Vila de Alfândega da Fé

Gonçalo Aires Camelo Tabelião público

Pero Fernandes
Juízes ordinários
Casa do concelho dela em 
audiência

Vila de Alfândega da Fé

Bartolomeu Gonçalves
Juízes ordinários
Casa do concelho dela em 
audiência

Vila de Alfândega da Fé

Luís Alvares de Távora Senhor Donatário

Estevão Machado Ajudante do tabelião

Pedro Campelo Porteiro da vila de Alfândega 
da Fé

Jorge Afonso (45 anos de 
idade) Apegador Vila de Alfândega da Fé

Gabriel Gonçalves (40 anos 
de idade) Apegador Vila de Alfândega da Fé
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Herdeiros de Francisco Roiz Da Fonte

António Fernandes

Pero Martins o Gago

Francisco Afonso

Domingos Alvares Do Prado

Pero Ceupens (sic) Vila de Alfândega da Fé

Pero Fernandes 

João Afonso Valverde

Francisco Gonçalves Estevais

Francisco Mateus 

Herdeiros de Gaspar 
Gonçalves 

Domingos Domingues Sacerdote

Gonçalo Fernandes

Domingos Martins Valverde

Francisco Fernandes Dos Cortinhos

Pero Gonçalves Solomeo

Rodrigo Alvares Dinis

Adrião Afonso

Francisco Moreno

Gonçalo Pais

João Pais Do Sobrado

Branca Pais

Jácome Fernandes Cerieiro

Lourenço Lopes

Úrsula d’ Escovar

Braz João

Amador Roiz

Domingos Roiz Zacarias

Pero Gonçalves, solteiro

João Anes

João Fernandes o velho Zacarias

João Pais Valverde

João Fez, órfão Zacarias

Francisco Afonso

Francisco Gonçalves �lho de 
Amaro Fernandes

João Anes Barraco Cerejais

Paulo Peres

Bastião Fernandes

Afonso Gonçalves Ferreiro
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Domingos Lourenço

João Roiz

Rodrigo Dinis

Simão Fernandes

Brás Lourenço Ferradosa

Francisco Esteves Valverde

Afonso Gonçalves Costa de Valverde

João Domingos

Pero Anes Valverde

André Pais Vila de Alfândega da Fé

Domingos Afonso Amoreira de Valverde

Afonso Gonçalves Valverde

Álvaro Lourenço

João Bernardino

João Pais Burro�no

João Afonso Garcês

Baltasar de Siqueira Vila de Torre de Moncorvo

Sebastião de Alfan Licenciado Escrivão do registo geral Cidade de Braga

Dom frei Agostinho de Jesus Arcebispo de Braga Cidade de Braga

Santa Maria de Sambade
Em 1208, a igreja de Sambade é uma reitoria589.
Quando se realizou a inquirição de 1258 a esta localidade o prelado era Martinho 
Mendes590 .
O rei D. Dinis decretou, pelas sentenças gerais de 1290, que o território que fosse honrado 
pelos �dalgos da linhagem de Bragança dos antepassados (de avoenga) e possuído por 
herança legítima, ou outorga régia permanecessem património dos �dalgos isentos, hon-
rados e livres de foro real. Exceção foi para a limitação da extensão do couto de Sambade. 
A aldeia de Sendim (da Serra) é excluida do património senhorial, cerceando o poder dos 
descendentes dos Braganções. Porque a sua fundação foi feita depois do reinado de D. 
Sancho I em território considerado reguengo. Sendim, no entanto, continuará, no aspeto 
religioso, a pertencer a Sambade, como sufragânea daquela abadia e da apresentação do 

589 Costa, Avelino, 1959, vol. II, Doc. 88, p. 445-446
590 PMH - Inq., pp. 1307-1308
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abade daquela localidade. Signi�ca que os senhores de Sambade conservaram o patronato 
e os direitos religiosos daquela localidade.
Em 1308, os habitantes de Sambade, em consequência da fundação de Alfândega da 
Fé, decidiram trocar de senhor. Prescindiram da linhagem de Bragança e decidiram ser 
vassalos do rei. Em consequência, o rei D. Dinis reservou para si o padroado da igreja de 
Santa Maria de Sambade e doou a localidade à vila de Alfândega para reforçar a capaci-
dade daquela localidade na construção e mantimento do castelo591.
Em 1301, temos referência a um reitor desta igreja, Afonso Martim, num documento 
relacionado com a con�rmação do abade de S. Miguel de Agrobom, nomeado pelo rei592.
A primeira nomeação registada só se veri�ca no reinado de D. Pedro. Em 1360 a Igreja 
de Santa Maria de Sambade, no arcebispado de Braga, foi provida de novo clérigo, Pero 
Domingues593. 
Dois anos depois, em junho, o rei nomeou novo clérigo, Estevão Lagrana, para a mesma 
igreja594. Nesse ano, meses depois, em novembro dia 13, novo clérigo, Pedro Domingues, 
foi nomeado para a mesma igreja595. Não haviam decorrido 20 dias, nova nomeação de clé-
rigo foi apresentada pelo rei para a igreja de Santa Maria de Sambade. Desta vez o clérigo 
foi Clemente Gonçalves. Entre 1360 e 1362 o rei apresentou para provimento do lugar de 
abade dessa igreja 4 clérigos. Impõe-se uma pergunta, porquê? A resposta tem que se achar 
no contexto social e económico da época. Embora o reino vivesse um período de paz polí-
tica, a época foi marcada por di�culdades económicas e ambientais que afetaram a socie-
dade. No aspeto religioso vivia-se o início do cisma do ocidente com dois Papas a gover-
narem a igreja, um em Roma e outro em Avinhão. Nas localidades vizinhas, Alfândega 
da Fé, Agrobom e Castro Vicente também se veri�cou a mesma agitação de nomeações. 
Em Alfândega, entre 1362 e 1364 foram nomeados dois clérigos596. Em Castro Vicente, 
também entre os anos de 1362 e 1363 foram nomeados dois clérigos597. Em S. Miguel de 
Agrobom não ocorreram nomeações de clérigos, documentadas, entre 1319 e 1368598, já 
no reinado de D. Fernando. O que se conclui é que a situação era conturbada por diversas 
razões o que provocava instabilidade na permanência dos clérigos nas suas paróquias. 

591 IAN /Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 3, � 64. O documento de doação de Sambade a 
Alfândega está citado na obra Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 530

592 Idem, ibidem, �. 517
593 Marques, A. H. Oliveira, 1984, Doc. 703, p. 323; Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 530v
594 Idem, ibidem, �. 530v
595 Idem, ibidem, �. 530v
596 Marques, A. H. Oliveira, 1984, Doc. 704, p. 323 e Doc. 938, p. 434; Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 527
597 Idem, ibidem, �. 524
598 Idem, ibidem, �. 517v
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Santa Maria de Sambade só volta a ter nomeação de clérigo no reinado de D. Afonso V. 
Entre 1362 e 1455 não foram registados nomeações de clérigos para esta igreja. Não sig-
ni�ca que a igreja não tivesse tido um sacerdote. E sabemos que teve porque a nomeação 
deste rei assim a�rma.
Em 1455, D. Afonso V apresentou para con�rmação do arcebispo de Braga, D. Fernando 
da Guerra, o clérigo Vasco Gonçalves, que veio substituir o reitor, Afonso Estevão, que 
havia falecido599.
Em 1464, faleceu o clérigo Vasco Gonçalves e o rei nomeia novo sacerdote para o subs-
tituir. O nomeado foi Álvaro Martins, capelão de Álvaro Peres de Távora, que só foi 
con�rmado no cargo no dia de Natal de 1466600. O arcebispo D. Fernando da Guerra, 
em agosto desse ano, encomendou ao D. Abade do Mosteiro de Castro de Avelãs,  
D. frei Luís Anes, que desempenhava o cargo de vigário-geral episcopal em Bragança 
que con�rmasse a apresentação desse clérigo601. Este clérigo desenvolveu a sua função 
pastoral durante cerca de 26 anos, até o seu falecimento em 1492. Durante a sua função 
sacerdotal teve um caso intimo com uma mulher solteira, de onde nasceu um �lho, com 
o nome de Pero Vasques. Em 26 de fevereiro de 1481, o rei D. Afonso V concede-lhe a 
graça régia de legitimar o seu �lho ilegítimo602.
Em 1492, o rei D. João II nomeia para reitor da igreja de Santa Maria de Sambade, um 
aristocrata, membro do seu conselho e �lho do senhor donatário de Alfândega da Fé, 
Pero Lourenço de Távora. Esse clérigo era o seu capelão, Rui Peres de Távora603. 
Este seria depois nomeado, e acumulará as duas funções, abade da igreja de S. Pedro de 
Alfândega em 1501, pelo rei D. Manuel I. No entanto, durante algum tempo exerceu essa 
função Gonçalo Aires, em 1496, con�rmado por breve Papal de Alexandre VI, expedida 
de Roma604.
Rui Peres de Távora renunciou no cargo de reitor de Sambade em 1518, no sobrinho 
Martim de Távora, clérigo de ordens menores, que foi apresentado ao arcebispo pelo rei 
D. Manuel605. A permanência deste no cargo foi de curta duração. Haveria de falecer 
e ser substituído pelo irmão Rui Lourenço de Távora, nomeado para o cargo pelo rei  

599 Idem, ibidem, �. 530v e �. 884
600 Idem, ibidem, �. 531 e �. 884. IAN/TT, Chancelaria de Chancelaria de D. Afonso V, Livro 8, �. 

140v
601 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 884-884v 
602 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv 26, �. 22v, Doc. Nº 4
603 Louzada, Gaspar, �. 531-531v; IAN/TT, Chancelaria de D. João II, lv. 5, �. 96
604 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 884v
605 Idem, ibidem
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D. João III, em 1523606.
Rui Lourenço de Távora, renunciou ao cargo por outro na corte e contraiu matrimónio e 
o rei D. João III, em 1527, voltou a nomear o tio, Rui Peres de Távora, seu capelão como 
reitor dessa igreja607, acumulando com a mercê de abade de Alfândega da Fé. A função 
era mais de prestígio e de mercê, para aumentar os rendimentos do titular, que pastoral. 
Nesta altura, a família Távora atingiu o apogeu do seu poder nesta região ao acumular 
as valências civis e religiosas. Primeiro, através de um vassalo depois por membros da 
família.
Sucedeu a Rui Peres de Távora, o doutor Álvaro Fonseca na função de reitor. Este perma-
neceria no cargo até à data do seu falecimento, «por morte natural»608.
Em abril de 1578, o rei D. Sebastião nomeia para o substituir outro clérigo de missa, o 
bacharel Teotónio da Silva, que foi con�rmado pelo arcebispo de Braga D. Bartolomeu 
dos Mártires, em maio609.
Em 1590, reinando Filipe I, este nomeou para o cargo de abade o mestre doutor Afonso 
Luís, que tinha sido prior de Santo Estevão de Pereira, para substituir o bacharel Teotó-
nio da Silva que havia falecido610. Em 1613, quando o Livro das Igrejas foi coligido este 
era o sacerdote que servia na igreja de Santa Maria de Sambade.
Em 1613 era reitor o padre João de Morais611.
Em 1653 era titular desta igreja o padre Francisco de Melo de Castro, natural de Vila 
Viçosa612.
Em 1666 foi nomeado o reverendo António Carneiro613.
Em 1670 foi abade o doutor Francisco de Azevedo de Caminha, natural de Lisboa614. 
Dois anos depois sucede-lhe o padre Henrique de Sousa Meneses615.
Um destacado abade foi escritor/poeta. Nasceu em 1648 em Mogadouro e morreu em 
1722. Foi nomeado abade de Sambade em 1705, segundo con�rma um documento dio-

606 Idem, ibidem, �. 531-531v
607 Idem, ibidem, �. 532
608 Idem, ibidem, �. 884v
609 Idem, ibidem, �. 532v e �. 885
610 Idem, ibidem, �. 533
611 ADB-UM, Registo Geral, lv. 13, 153-153v
612 ADB-UM, Registo Geral, lv. 33, �. 72v-73
613 ADB-UM, Registo Geral, lv. 39, �. 159-159v
614 ADB-UM, Registo Geral, lv. 39, � 313v
615 ADB-UM, Registo Geral, lv. 39, �. 421-422
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cesano616. Chamava-se Manuel de Sousa Moreira617 era formado em Cânones pela Uni-
versidade de Salamanca. Foi abade de Santa Maria de Sambade. Deixou um manuscrito 
poético que se encontra na Biblioteca Nacional. Parte dos poemas de Manuel de Sousa 
Moreyra estão publicados em “Ensaio biographico-critico sobre os melhores poetas portugue-
zes”, da autoria de José Maria da Costa e Silva618. Outra obra publicada em Paris pela 
la Emprenta Real, pelo editor Juan Anisson, em 1694, foi “£eatro Historico, Genealogico, 
y Panegyrico: Erigido a la Immortalidade de la Excelentissima Casa de Sousa”. Em 1701619 
era abade de Sambade como deixou em anotação no manuscrito “Carta de Mathilde, 
Condeça de Bolonha, a D. A½onço 3º, Rey de Portugal”. Além deste manuscrito deixou mais 
cinco. Um foi oferecido ao senhor donatário, segundo Marquês de Távora, e tinha o título 
“Poezias varias o½erecidas ao illustrissimo e excelentissimo Senhor Antonio Luiz de Tavora 
Marques De Tavora Conde De S. João” 620. 
Em 1753 era reitor de Sambade Francisco Lopes de Azevedo. Transitou da paroquial de 
Santo Amaro de Ferradosa para esta igreja, com autorização arquiepiscopal621. 
Nas igrejas anexas, em 1758 estavam os seguintes sacerdotes que tinham o título de 
vigário ad nutum em S. Lourenço de Sendim da Serra o padre Pedro Martins, em S. 
Pelágio de Soeima o padre João da Silva e em Santa Cruz dos Vales o padre João Moreno 
Dinis622.
Em 1613 a igreja de Sambade tinha anexas as igrejas de S. Lourenço de Sendim da Serra 
e S. Paio (ou Pelágio) de Soeima. Tinha ainda nove �liais, capelas e igrejas onde os páro-
cos prestavam assistência religiosa. Entre estas estava Santa Cruz dos Vales623.
Era a segunda maior paróquia e pertencia ao padroado régio. Em 1758 o reitor apre-
sentava quatro curatos, servidos por dois curas coadjutores Vales, Vila Nova, Sendim da 
Serra e Soeima (situada no concelho vizinho de Castro Vicente). 
Antigamente o orago da Igreja Matriz era Santa Maria. Mudou-se para Assunção de 

616 ADB-UM, Registo Geral, lv. 19, �. 156
617 Vilares, João, 1926, p. 153 – Também fala desta personalidade e faz uma pequena resenha biográ�ca
618 Editada em Lisboa, na Imprensa Silviana, 1855 (páginas 129-199)
619 Embora a sua con�rmação no cargo só ocorreu em 1705
620 Consultar em Biblioteca Nacional de Portugal
621 ADB-UM, Registo Geral, lv. 151, �s. 400-400v
622 Capela, José, 2007, pp. 233-237 (IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Por-

tugal Vol. 33, nº 36, p. 247-262 – Sambade), 239-240 (IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário 
Geográ�co de Portugal Vol. 35, nº 202, p. 1475-1478 – Soeima), 241-242 (IAN/TT, Memórias 
Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, Vol. 38, nº 85, p. 479 a 482 – Vales)

623 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 884
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Maria porque a festa da padroeira se solenizar a 15 de agosto, dia consagrado àquele 
aspecto da vida de Nossa Senhora. A igreja tinha cinco altares: no altar-mor estavam a 
imagem de Nossa Senhora da Assunção, à direita a imagem de S. Francisco Xavier e à 
esquerda a de S. Caetano; o primeiro altar colateral da direita era do Menino Jesus onde 
estavam duas imagens dele e uma de Cristo Cruci�cado; o segundo altar do mesmo lado 
era das Benditas Almas, onde estavam as imagens de S. Miguel e Santo Agostinho; o 
primeiro altar do lado esquerdo era de S. Bernardino e tinha as imagens de Santa Bár-
bara e do Divino Espírito Santo; o segundo era do Senhor da Saúde, onde estava uma 
imagem de Cristo Cruci�cado de bom tamanho. Tinha duas naves de arcos de cada 
parte ao correr da igreja, cada uma delas tinha quatro arcos sobre os quais se sustentava 
o teto do corpo da igreja. Tinha uma torre com dois sinos e uma sineta da Confraria das 
Almas. Em 1746 o juiz e fregueses da igreja de Santa Maria de Sambade solicitaram ao 
arcebispo licença para benzer um novo altar na igreja matriz e colocar uma imagem de 
Santo Cristo624. 
Tinha três irmandades: uma de S. Bernardino na capela de Nossa Senhora do Rosário 
do Bairro da Torre, outra das Benditas Almas, que cuidava do seu altar na igreja matriz, e 
outra na capela da Nossa Senhora das Neves em Covelas625. 
S. Lourenço de Sendim da Serra pertencia ao padroado da igreja de Nossa Senhora da 
Assunção de Sambade e o reitor apresentava o vigário ad nutum. A igreja tinha quatro 
naves e três altares, o altar-mor, onde está o Santíssimo, o altar de Nossa Senhora à direita 
e o do Menino Deus à esquerda626. Em 1733 o cura, padre Manuel Correia Pereira, 
obteve da mitra licença para benzer o altar e o sacrário desta igreja627.
S. Pelágio de Soeima também pertencia ao padroado da igreja de Nossa Senhora da 
Assunção de Sambade e o reitor apresentava o vigário ad nutum. A igreja matriz estava 
dentro do povoado e tinha altar-mor e dois altares colaterais, um de Santa Luzia e outro 
do Divino Santo Cristo que estão com as costas pegadas ao arco da igreja; tinha irman-
dade no altar de Santa Luzia628. Em 1767 fez-se o treslado do livro de tombo dos bens 

624 ADB-UM, Registo Geral, lv. 106, �. 178v-180v, 272-273v
625 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, Vol. 33, nº 36, p. 247-262 – 

Sambade
626 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, Vol. 34, nº 123, p. 913-920 – 

Sendim da Serra
627 ADB-UM, Registo Geral, lv. 156, �. 138v-139v
628 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, Vol. 35, nº 202, p. 1475-1478 

– Soeima
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móveis e de raiz pertencentes a esta paróquia redigido em 1706629.
Santa Cruz dos Vales era outro curato pertencente ao padroado da igreja de Nossa 
Senhora da Assunção de Sambade e o reitor apresentava o vigário ad nutum A igreja 
matriz estava situada dentro do lugar e tinha duas naves e três altares, o principal era do 
orago, a Santa Cruz, o segundo, à direita de S. Jorge, e o terceiro, à esquerda da Nossa 
Senhora do Rosário630. A capela-mor desta igreja foi benzida, a pedido do juiz, mordomo 
e fregueses desta paróquia, em outubro de 1745631. O tabernáculo foi benzido pelo pároco 
em 1783632.
As capelas de Covelas e de Vila Nova obtiveram em 1743 autorização da mitra para 
terem confessionários conforme haviam pedido os seus moradores633.
Entre 1552 (22 de agosto) e 1553 (10 de julho) houve um con�ito com a arquidio-
cese acerca dos votos. Os moradores de Sambade e das suas anexas Covelas, Vila Nova, 
Sendim da Serra e Vales acordaram pagar à arquidiocese anualmente 3 alqueires de cen-
teio pelos votos634.

O Tombo de Bens da
Igreja de Santa Maria de Sambade635

O Tombo de Propriedades desta igreja foi realizado em 1591. Esta igreja tinha um 
património fundiário considerável em comparação com as restantes paróquias vizinhas. 
Tinha um casal cuja posse e exploração tinha um contrato en�têutico de vidas de três 
pessoas. Tinha ainda a igreja parcelas rústicas em Sambade localizadas em volta da igreja 
que constituíam o Passal, na Aveleira, nos Mormeirais, na Barreira do concelho, na Cor-
redoura, na Masra (sic), na Fonte Velha. Em Vila Nova tinha duas parcelas. Em Sambade 
e junto da igreja �cavam as casas de habitação do abade e dos sacerdotes que com ele 
coabitavam. Eram casas recentes. Umas foram construídas pelo abade Teotónio da Silva 
(1578-1590). Outras pelo seu sucessor Afonso Luís. Este abade estava a promover a 
construção de novas casas quando o Tombo foi realizado. Era uma habitação de dois 

629 ADB-UM, Registo Geral, lv. 64, �. 342-350v
630 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 38, nº 85, p. 479 a 482 – 

Vales
631 ADB-UM, Registo Geral, lv. 170, �. 344-345v
632 ADB-UM, Registo Geral, lv. 225, �. 82
633 ADB-UM, Registo Geral, lv. 161, �. 210-211v
634 ADB-UM, Coleção Cronológica, Doc. 1777 e Doc. 1787
635 ADB-UM, Registo Geral, lv. 4, �s. 157v-161
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pisos e composta por aposentos no piso superior e no piso térreo as lojas e as tulhas. O 
complexo tinha também uma estrebaria
Informação interessante que este documento nos trás é que nesta localidade estava o 
terreno onde era o açougue do concelho.

Prazo de propriedades desta igreja que trás Diogo de Morais morador neste lugar
Prazo em três vidas de três pessoas: a primeira fora seu pai Amador Camelo, ele é a segunda vida
Renda anual mil e trezentos reis
Tipo de bem Localização Observações
Casas de morada

Que estão junto da dita igreja
Outra casa De telha
Outra casa de adega Colmada
Duas casas Telhadas
Cortinha Detrás das casas da igreja Com uma nogueira
Cortinha Detrás da igreja Com seus castanheiros
Cortinha Detrás de Sam Sebastião Com seus castanheiros
Cortinha Ribeiro da Fonte de Aveleira
Lameirinho Ribeiro da Fonte de Aveleira
Linhar Que esta ao Vinhal
Souto Que esta as Vinhas do Mato Com seus castinheiros
Herdade Que esta a caminho de Vila Nova
Herdade Em Vila Nova
Chão Que esta a porta de Bartolomeu 

Pires
Com seus castanheiros

herdade Que esta as Moreiras caminho de 
Covelas

Chão No Bairro Grande
Leira Na Corredoura Sambade
Herdade Que esta a Moreira
Herdade Lameira da Fonte Velha
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Relação das Propriedades da igreja de Santa Maria de Sambade

Tipo de 
bem Localização

Confrontações
Obs.Nasc. Norte Poen. Sul

Cortinha
Que esta ao 
vinhal limite 
deste lugar de 

Sambade

47 Varas
Caminho do 

concelho

50 Varas
Com cortinha 

de Beatriz 
Luís, viúva do 

Caldeireiro

50 Varas
Com cortinha de 

Beatriz Luís, viúva 
do Caldeireiro

31 Varas
Pero Alvares

1,5 alqueire de trigo de 
semeadura

Cortinha

Entre os 
caminhos 
detrás da 

igreja deste 
lugar

95
Caminho do 

concelho e Fonte 
da Aveleira

Caminho do 
concelho

Caminho do 
concelho

74
Caminho do 

concelho
69

Contra a 
Igreja

1 Nogueira grande, 
1 cerejeira (cerdeira), 

6 castanheiros, 1 
amoreira, leva de 

semeadura 6 alqueires 
de trigo

Cortinha
Que esta a 
Fonte do 

Arco abaixo 
da igreja

65
Com cortinha de 

Gonçalo Aires 
Camelo Tabelião

- -

41
Caminho 

do concelho 
e casas de 
Manuel 
Camelo

Leva 2 alqueires de 
trigo de semeadura

Cortinha

Que esta por 
baixo das 

casas da igreja 
que trás o 

abade

43
Caminho do 

concelho

29
Com as casas 

do abade

44
Com Cortinha 
acima nomeada

38
Com casas 
de Bastião 
Fernandes 

e com Eiras 
de Gabriel 
Martins

Leva 3 alqueires de 
trigo de semeadura

Cortinha No sítio da 
Seara

97
Com ribeiro e 

com cortinhas de 
Gonçalo Aires 

Camelo, tabelião e 
Miguel Leão

87
Com Beatriz 

Alvares 

88
Com Beatriz 

Alvares, cortinha 
de Diogo Morais 

e Caminho do 
concelho

100
Caminho do 

concelho

Leva 20 alqueires de 
trigo de semeadura, 
tem 7 castanheiros 

grandes

Lameiro
Ao ribeiro 

da Fonte da 
Aveleira

35
Com Diogo de 

Morais

16
Com Lameiro 

de Luís 
Camelo

36
Com Álvaro Roiz 
Roubão, ausente

29
Com ribeiro 
da Aveleira 

É lameiro

Horta 
Na cortinha 
da Fonte da 

Aveleira

9
Com Álvaro Roiz 
Roubão, ausente

24,5
Com Álvaro 
Roiz Roubão, 

ausente

Faz chave
24

Com ribeiro 
da Aveleira

Leva de semeadura ¾ 
de linhaça

Cortinha 
de Linhar

Em Vila 
Nova

De nascente a poente medido em roda por estar em chave 123 varas Leva de semeadura 3,5 
alqueires de linhaça, 
1 nogueira grande, 1 
cerejeira, 1 macieira, 

alguns olmos pretos, 1 
castanheiro de enxerto 

grande 

Caminho do 
concelho

Com cortinha do concelho que trás 
aforada

Com Pero 
Fernandes, o 

Galego

Cortinha Em Vila 
Nova

48
Com lagar de 

Bartolomeu Pires, 
com sua cortinha

57
Com ribeiro 
que vem da 

Fonte

-

60
Com ribeiro 
que vem da 

Fonte

Leva 3 alqueires de 
trigo de semeadura, de 
linhaça leva 4, 6 pés de 

castanheiros

Herdade Nos 
Mormeirais

90
Com terra de 

António Gonçalves 

72
Com 

Francisco 
Afonso

43
Caminho do 

concelho

60 
João Pires, 

ferreiro

Leva 4 alqueires de 
trigo de semeadura
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Chão 
tapado

Na Barreira 
do Concelho, 
em Sambade

13
Rua do concelho

8

11,5
Com Margarida 

Gonçalves e 
herdeiros de 

Gabriel Gonçalves

10,5 
Rua do 

concelho

Leva ¼ de trigo de 
semeadura

Chão da 
Lia

Na casa que 
serve de 

Açougue do 
Concelho

3 (de largo)

6 (de 
comprido)
Com chão 
que esta à 
Barreira

Com Margarida 
Gonçalves

Rua do 
concelho -

Cortinha Na 
Corredoura

5
Com Isabel 

Fernandes, viúva de 
Amador Alvares

25
Com Luís 
Gonçalves 

e Pero 
Fernandes

3
Com Álvaro Anes

25
Com 

herdeiros 
de Álvaro 
Martins

Leva 0,5 alqueire de 
semeadura

Herdade No sítio da 
Masra (sic)

57
Com João Afonso 

de Valverde

260
Com Amador 
Fernandes do 

Pombal

260
Com Afonso, 

ausente, �lho de 
Pero Anes do 
Pombal e com 

António Gomes de 
Val das Cordas

264
Com 

Francisco 
Correia dos 

Vales

Leva 10 alqueires de 
trigo de semeadura

Herdade À Fonte velha
66

Caminho do 
concelho

159
Com 

Domingos 
Fernandes, 
ferreiro de 
Alfândega

49
Com ribeiro e com 
Lourenço Alvares 

do Prado de 
Alfândega

231
Com João 
Brás, �lho 

de Lourenço 
Martins de 
Alfândega

Leva 8 alqueires de 
trigo de semeadura

Souto 
Está às 

vinhas do 
Mato

76
Com António 

Fernandes

18
Com 

António 
Fernandes

54
Com herdeiros 
de Francisco 
Fernandes, 

alfaiate

42
Caminho 

do concelho

Leva 1 alqueire de 
trigo de semeadura, 

8 castanheiros 
velhos e 1 novo, 

fora 3 castanheiros 
velhos

Herdade
Acima da 

Camela do 
Varejão

Caminho do 
concelho

35
Com her-
deiros de 
Francisco 
Martins

115
Com padre João 

Gomes

61
Com 

António 
Correia

Leva 4 alqueires 
de trigo de 

semeaduraww

Casas onde habita o abade e o cura
Tipo de bem Característica Observações

Casas sobradadas velhas
Para a parte do nascente tem uma câmara grande e no meio uma 
sala e para a parte da igreja outra câmara todo sobradado com 
suas lojas de tulhas

Fez o doutor Teotónio da Silva 
abade que foi desta igreja, já 
defunto

Casa terreira de 
estrebaria - Pegada às casas

Casas sobradadas com 
lojas e estrebaria grande 
sobradada

Na parte do poente, com sala forrada de madeira por cima e 
adega por baixo; nas traseiras desta casa uma sala com varandas 
viradas a sul com 2 câmaras forradas e sobradadas

Fez o abade doutor Afonso Alvares

Novas casas Partem com cortinhas da igreja pelo lado poente e sul Estão lançados os alicerces
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Intervenientes no Tombo da Igreja de Santa Maria de Sambade

Nomes Estatuto social Função Local de residência

Doutor Afonso Luís, Licenciado Abade da igreja de Santa Maria 
de Sambade Sambade

Domingos Vilares Licenciado Cura da igreja Santa Maria de 
Sambade Sambade

Doutor Simão d’Abreu Licenciado Vigário-geral nesta comarca da 
vila da Torre de Moncorvo

Vila da Torre de 
Moncorvo

Francisco Vieira Licenciado Notário apostólico Vila da Torre de 
Moncorvo

João Correia Escrivão

Diogo de Morais Licenciado Escrivão das Sisas Sambade

Isabel Luís Viúva, mulher que �cou 
de Pero Vazo

Isabel Luís Viúva, mulher que �cou 
de Francisco Fernandes Sambade

Gonçalo Aires Camelo e mulher Filipa da 
Cunha

Tabelião na Vila de Alfândega 
da Fé Sambade

Bastião Fernandes e mulher Maria 
Fernandes Sambade

Manuel Camelo e mulher Leonor Pires. Sambade

Diogo de Leão.

Miguel de Leão e mulher Inês Lopes. Sambade

Beatriz Alvares Viúva mulher que �cou 
de António Dinis. Sambade

Luís Camelo Sambade

Margarida Pires Viúva mulher que �cou 
de Francisco Alvares. Sambade

Beatriz Luís
Viúva mulher que �cou 
de João Fernandes 
caldeireiro.

Sambade

Pero Alvares genro de Brás Lopes e mulher 
Joana Martins Sambade

Francisco Afonso e mulher Beatriz 
Fernandes Sambade

João Pires e mulher Isabel Pires Ferreiro Sambade

Antónia Gonçalves Cordeira Viúva mulher que �cou 
de Fernão Cordeiro Sambade

António Correia e mulher Violante Pinta Sambade

Francisco Gonçalves e mulher Maria 
Alvares Tecelão 

António Fernandes, genro do tecelão e 
mulher Ana Gonçalves.

João Gomes Sacerdote Sambade

Pero Fernandes Pinto Sambade

António Fernandes, o Moço e mulher. Sambade

Paulo Gonçalvares e mulher Catarina 
Gonçalvares Sambade
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Alias Fernandes Viúva de Leonardo 
Martins. Sambade

Manuel Fernandes Sambade

Leonardo Martins Sambade

Pero Fernandes, o Velho Vila Nova

Bartolomeu Pires Vila Nova

António Gomes Val das Cordas

Fernão Gomes Pombal

Francisco Correia Vales

João Brás, �lho de Lourenço Martins Vila de Alfândega 
da Fé

Lourenço Alvares Lugar do Prado, Vila 
de Alfândega da Fé

Gabriel Martins Apegador Sambade

Aleixo Fernandes Apegador Sambade

Francisco Ruiz Testemunha da posse dos 
apegadores Sambade

João Gonçalvares do Cabo Testemunha da posse dos 
apegadores Sambade

Álvaro Rodrigues Roubão Sambade

Domingos Fernandes Ferreiro Alfândega da Fé

Teotónio da Silva Licenciado Foi abade desta igreja de 
Sambade -

Luís Sacerdote Amigo do abade

D. Frei Agostinho de Jesus Arcebispo e Senhor de 
Braga Braga

Francisco Fernandes Vargas
Natural das Veigas 
terras da vila de 
Outeiro

Gaspar d’ Andrade Estudante Ora está neste lugar

Miguel Martins Sambade

Aleixo Fernandes Sambade

Sebastião D’Alfaro Licenciado Escrivão do registo geral do 
arcebispo de Braga Braga

S. Miguel de Agrobom
A paróquia de S. Miguel de Agrobom encontra-se localizada entre Alfândega da Fé, a oci-
dente, e Castro Vicente, a oriente. Esta localidade pertencia ao concelho de Castro Vicente.
A sua fundação ocorre no momento em que D. Dinis reorganiza o território fundando 
primeiro o concelho de Alfândega da Fé, em 1294, e depois Castro Vicente, em 1305. A 
fundação destas localidades levou à imediata fundação de igrejas paroquiais em cada uma 
delas de modo a infraestruturar no aspeto religioso a administração do território. 
O primeiro registo de nomeação de um sacerdote para a paróquia de S. Miguel de Agro-
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bom acontece no reinado de D. Dinis em 1318. O rei apresentou o clérigo Miguel Fer-
nandes636.
Dois anos depois, em 1320, novo clérigo foi apresentado. Desta vez era um benefício a 
um protegido de Martim Afonso, Chichorro, sobrinho do rei637. 
Domingos Peres, tabelião em Castro Vicente, a pedido do clérigo, Domingos Lourenço, 
morador na igreja de Agrobom, leu e registou um documento de con�rmação expedida 
pelo Deão do Cabido de Braga, Rodrigo Soeiro, por solicitação do arcebispo D. Marti-
nho. O treslado notarial está datado de 1318, mas o documento tem data de 1301638. O 
documento informa que o reitor de Sambade, Afonso Martinho apresentou Miguel Fer-
nandes, presbítero, nomeado nesta igreja de Agrobom, e que o Deão do Cabido de Braga, 
por mandato do arcebispo D. Martinho con�rmou. Foram testemunhas deste treslado 
Gonçalo Anes, João Vieira, Domingos Barroso, João Esquerdo e Domingos Peres, cape-
lães em Castro Vicente639.
Entre 1318 até ao reinado de D. Fernando, não estão documentadas apresentações de 
sacerdotes nesta igreja. Embora sabemos que tem sacerdote e pertence ao padroado régio. 
Na lista das igrejas de 1320 esta igreja não surge mencionada.
Só no reinado deste rei, surge a primeira apresentação. Em 1368, no mês de março, no 
arranque do reinado deste rei é apresentado por ele o clérigo Leonardo Esteves640.
Em junho desse ano novo clérigo, Vasco Domingues, foi apresentado pelo rei nessa 
igreja641. A apresentação deste clérigo ao arcebispo para con�rmação foi reforçada no 
ano a seguir642.
Em 1377, é nomeado pelo rei o clérigo Vasco Peres nesta igreja643.
No registo do Livro das Igrejas só volta a mencionar nova apresentação no reinado de 
Filipe I. Há uma lacuna entre 1377 e 1590. Isto não signi�ca que não tenha havido sacer-

636 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 517
637 Idem, ibidem, �. 517
638 Na diplomática eclesiástica usa-se Anno Domini em vez de Era, como na diplomática civil. Por isso, 

à data indicada tem de se retirar 38 anos, porque ainda vigorava o calendário Juliano. O Gregoriano 
só seria introduzido no reinado de D. João I. A data do documento recua para 1263. Como indiquei 
em nota anterior, este é um assunto que deve merecer nova re�exão, porque signi�ca que o povoa-
mento desta localidade e de Castro Vicente foi muito precoce. Necessitamos de saber o contexto em 
que ocorreu este povoamento e por quem foi empreendido. Esta re�exão proprciará entender como 
é que se procedeu o povoamento de Castro Vicente.

639 Louzada, Gaspar, �s. 517-517v
640 Idem, ibidem, �. 517v; IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, �. 24v
641 Idem, ibidem, lv. 1, �. 29; Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 517v
642 Idem, ibidem, �. 517v. IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, �. 42
643 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 517v; IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 2, �. 11
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dotes. Não houve registo da sua apresentação ao prelado episcopal para sua con�rmação, 
das nomeações na documentação régia.
O rei D. Filipe em 1585 apresentou para con�rmação do Arcebispo de Braga D. João de 
Meneses de Vasconcelos, o sacerdote Dinis Ferreira de Azevedo, daquela diocese, bacha-
rel de Cânones. Sucedeu a Francisco Fernandes, anterior titular do cargo644.
Quando o último abade, Francisco Fernandes, faleceu, antes da nomeação de D. Filipe 
I, o juiz de Castro Vicente, mandatado pelo corregedor da comarca, tomou posse do 
padroado desta igreja. Porque o arcebispo de Braga entendia que, quando vagasse por 
óbito do titular, tinha o direito de padroado e apresentou a essa igreja o licenciado Gaspar 
Lamego. Este sacerdote aceitou a nomeação. O arcebispo alegava que os seus antecesso-
res aceitaram renúncias de abades dessa igreja e por esse motivo substituíram os prelados 
titulares, sem ter havido intervenção régia. Porque o rei não apresentava em tempo útil 
o novo prelado substituto o que conferia uma aceitação tácita da nomeação episcopal645. 
Esta sentença eclesiástica clari�ca porque é que durante aquele lapso de tempo não houve 
nomeações régias. Porque os titulares renunciavam no seu superior eclesiástico, o arce-
bispo de Braga, a posse e desempenho pastoral nesta igreja. O arcebispo tacitamente 
aceitava e substituía. Em defesa desta atitude, alegava o arcebispo que o rei não exercia 
em tempo útil o seu direito de patrono ao nomear e substituir o prelado daquela igreja. 
Foi para reparar esta falha que o rei ordenou ao corregedor da comarca que ordenasse ao 
juiz de Castro Vicente que tomasse posse daquela igreja, logo que vagasse por óbito do 
titular, antes que o arcebispo nomeasse um sacerdote titular. A sentença eclesiástica veio 
repor a legitimidade sancionando a legalidade do direito patronal do rei.
Também outra razão porque não houve nomeação de titulares nesta igreja naquele 
período de tempo, entre 1377 e 1585, foi uma diminuição do seu rendimento e ela foi 
anexada à igreja de S. Vicente de Castro Vicente. Pelo menos essa anexação ocorreu no 
reinado de D. João II. A primeira em 1481, com frei Toríbio e a seguinte com o abade 
André Peres, que foi con�rmado no cargo pelo arcebispo D. Jorge da Costa em 1490646.
Em 1592 quando foi feito o inventário de bens da igreja de S. Miguel de Agrobom era 
abade titular o licenciado Luís Ferreira d’Azevedo647. Neste inventário de bens está indi-
cado que o lugar de Valpereiro era igreja anexa da de Agrobom648.

644 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 518
645 Idem, ibidem, �. 518v
646 Idem, ibidem, �s. 524v e 886
647 ADB, Registo Geral, lv 5, �s. 342 – 342v
648 Idem, ibidem, �. 342v
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Em 1650 foi nomeado e con�rmado abade titular desta igreja João Rodrigues Martins649. 
Sucedeu-lhe em 1665 o licenciado presbítero Manuel de Lobão Pinto650.
Em 1674 foi nomeado e con�rmado abade desta paróquia Domingos Homem de 
Miranda, sacerdote do hábito de S. Pedro, transitando da reitoria de S. João Batista da 
Vila de Ansiães651.
Em 1702 foi nomeado como titular abade desta igreja o padre Francisco Fernandes, 
natural do bispado de Miranda652.
Em 1758 era abade, António Francisco, e tinha dois sacerdotes coadjutores o padre-cura 
Manuel de Sá e o reverendo licenciado João Luís. Em Valpereiro vivia o vigário ad nutum 
Gaspar de Sá Pinto653. O abade havia recebido autorização para transitar da paróquia de 
Nossa Senhora da Encarnação de Valverde para esta em 1753654.
Pertencia ao concelho de Castro Vicente era uma paróquia abadia do Padroado Régio 
e tinha uma sufragânea, Santo Apolinário de Valpereiro e a aldeia anexa de Felgueiras. 
Na igreja matriz festeja-se a 29 de setembro o orago o arcanjo S. Miguel; a igreja tinha 
três altares, um maior do orago e dois altares colaterais, à direita o do Menino Deus e o da 
esquerda da Nossa Senhora do Rosário, que se festeja a 15 de agosto e tinha irmandade 
limitada. 
Santo Apolinário (ou S. Bartolomeu) de Valpereiro pertencia ao padroado da igreja de S. 
Miguel de Agrobom e o abade que apresentava o vigário ad nutum. A igreja tinha duas 
naves (corpo da igreja e altar-mor) e cinco altares: do lado do evangelho (esquerda) o 
altar de Nossa Senhora do Rosário e o altar do Santo Nome de Jesus, do lado da epístola 
(direito) o altar de S. Sebastião e o altar das Almas; no altar-mor estava o sacrário; tinha 
uma irmandade de S. Bartolomeu com Bula Apostólica.

O Tombo de Bens da Igreja de S. Miguel de Agrobom655

O Tombo de bens e inventário da Igreja de S. Miguel de Agrobom foi realizado em 16 
de abril de 1592, pelo tabelião na vila de Castro Vicente, João do Rego de Morais e juiz 

649 ADB-UM, Registo Geral, lv. 23 �. 186-186v
650 ADB-UM, Registo Geral, lv. 39, �. 134v-135
651 ADB-UM, Registo Geral, lv. 17, �. 37v-38
652 ADB-UM, Registo Geral, lv. 41, �. 171-171v
653 Capela, José, 2007, pp. 221-222 (IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Por-

tugal, vol. 1, nº 42, p. 309-320 – Agrobom), p. 241 (IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário 
Geográ�co de Portugal, vol. 38, nº 51, p. 271-274 – Valpereiro)

654 ADB-UM, Registo Geral, lv. 151, �. 400v-401v
655 Idem, ibidem, �s. 342-342v
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ordinário naquela vila, por posse do senhor donatário da vila, Luís Alvares de Távora. O 
inventário foi realizado para cumprimento da ordem eclesiástica emanada do arcebispo 
de Braga D. Frei Agostinho d’ Eisso.
Os bens desta igreja constavam de casas de morada junto da igreja656 e de bens fundiários 
em Agrobom e em Valpereiro. Em Agrobom tinha a igreja 6 parcelas de terra: a terra da 
Vergueira, a terra da Fontainha, a leira na Cortinha de Tomé Pires, a herdade em Vale d’ 
Amadeiros, terra da Ribeirinha e um chão com sua leira para horta no Vale da Igreja. Em 
Valpereiro os apegadores disseram “que houvirao dizer que no logar de Val Pereiro hanexas 
da dita aldea avia alguas propiadades que pertenciam a dita igreja de que nao andava a dita 
igreja de posse nem hos Abades mas que heles nao sabem homde hestao nem com quem partem 
nem se pode saber que a igreja anda de posse he amdao sonegados a igreja”. Quer dizer que a 
igreja de Agrobom tinha propriedades em Valpereiro que estavam perdidas, como eles 
admitem. Isto é sintomático do estado do património desta igreja em tudo semelhante 
com o que encontramos na igreja vizinha de Alfândega da Fé. A ausência de titulares 
permanentes e residentes na igreja levava à delapidação do património.

Intervenientes no tombo da igreja de S. Miguel de Agrobom

Nomes Estatuto social Função Local de residência

João Rego de Morais Juiz Ordinário
Pousadas de morada em Castro 
Vicente

Luís Ferreira de Azevedo Licenciado
Abade da igreja de S. Miguel 
de Agrobom

Agrobom

João do Rego Tabelião em Castro Vicente Castro Vicente

Álvaro de Sá Tabelião

Pero Fernandes de Oliveira Apegadores Agrobom

Gaspar do Rego Apegadores Agrobom

Herdeiros de Diogo Pires

Herdeiros de Pero Anes

Rodrigo Alvares

Diogo Fernandes

João Afonso Agrobom

Tomé Pires

Gaspar Fernandes

Miguel Fernandes

Herdeiros de Domingos 
Afonso

Agrobom 

656 Vilares, João, 1926, p. 164 – Que à data em que escreve as casas estavam desbaratadas
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João Pereira Valpereiro

Álvaro Fernandes Agrobom 

Sebastião d’ Alfaro Escrivão do registo geral Braga

D. Frei Agostinho d’ Eisso Arcebispo de Braga Braga

Luís Pinheiro Parente do abade

Relação das Propriedades da igreja de S. Miguel de Agrobom – Tombo de 1592, abril, 16

Tipo de bem Localização Confrontações Obs.

Casas de 
morada

Junto da igreja de S. 
Miguel de Agrobom

Com herdeiros de Diogo Pires e com rua e adro da 
igreja

Terra Na Vergueira Confronta com a Ribeira, com herdeiros de Pero 
Anes, com Rodrigo Alvares 5 alq. De semeadura de pão

Terra Na Fontainha Com Diogo Fernandes, com João Afonso 3 alq. De semeadura de pão

Leira Na Cortinha de 
Tomé Pires Com Tomé Pires e com Gaspar Fernandes 1 alq. De semeadura de pão

Herdade Em Vale de 
Madeiros

Com Miguel Fernandes e com herdeiros de 
Domingos Afonso de Agrobom 6 alq. De semeadura de pão

Terra Na Ribeirinha Com João Pereira de Valpereiro, com herdeiros de 
Álvaro Fernandes de Agrobom 5 alq. De semeadura de pão

Chão Vale da Igreja Com Miguel Fernandes e com herdeiros de 
Domingos Afonso

Com leira por cima

1 alq. De semeadura de pão

Propriedades Valpereiro Que pertenciam à igreja que não sabem quais são, 
porque andam ocultados -

S. Vicente de Castro Vicente
A fundação desta igreja ocorreu no reinado de D. Dinis quando em 1305 outorgou a 
Carta de Foral, reservando para si o padroado dessa igreja e das que fossem fundadas no 
termo da vila: «(…) eigrejas fectas e por fazer seerem myaes e o padroado também da vila como 
do termho (…)»657.

657 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, �s 47-47v - Por indícios entretanto detetados supomos que 
a fundação desta igreja recue a 1263. Este assunto como já referimos, necessita de re�exão face aos 
novos elementos recolhidos.
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Onze anos depois o rei atendeu às solicitações dos moradores da vila que lhe pediam para 
a mudarem para o sítio da Cabeça da Cruz, porque onde estava a vila o lugar era doentio 
e os moradores morriam. Essa mudança implicou a construção de uma nova igreja658. 
Na lista das igrejas de 1320, na cópia do século XVIII, transcrita na História da Igreja em 
Portugal, não consta esta igreja, embora sabemos que a povoação já existia, mas estava em 
trânsito para nova localização659. No entanto, no original do reinado de D. Dinis e no 
do seu �lho esta igreja situava-se na Terra da Ledra, Julgado de Mirandela e pagava 200 
libras660.
O primeiro pároco foi nomeado em 1300 pelo rei D. Dinis. O clérigo chamava-se Pai 
Pires661. Em 1306, logo depois da outorga da Carta de Foral, o rei nomeou o clérigo 
Francisco Martins662. Em 1321, nova nomeação, a última do seu reinado, do clérigo 
Vasco Fernandes663.
Em 1362, o rei D. Pedro nomeia o clérigo Álvaro Peres para a igreja de S. Vicente de 
Castro Vicente664. No ano seguinte, o rei nomeia novo clérigo, João Afonso, para abade 
desta igreja665.
Esta nomeação perdura pelo menos até ao reinado de D. Fernando. Este rei, em 
1369, nomeia o clérigo mestre Fernando para esta igreja666. A missão pastoral deste 
clérigo durou 8 anos. Em 1377, é nomeado outro clérigo, Afonso Alvares, em sua  
substituição667. Quatro anos depois nova nomeação. O nomeado é o clérigo Afonso 
Anes668.
Depois desta nomeação, foi anexada a esta igreja de Castro Vicente a igreja de S. Miguel 
de Agrobom. O abade de Castro Vicente apresentava o cura daquela e administrava os 
bens que lhe pertenciam.
Em 1481, D. Afonso V, no �m do seu reinado, apresenta frei Toríbio como abade desta 

658 Idem, ibidem, lv. 3, �. 98v
659 Almeida, Fortunato de, 1971, vol. IV, pp. 110-111
660 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 526
661 Idem, ibidem, �. 524
662 Idem, ibidem, �. 524
663 Idem, ibidem, �. 524
664 Marques, A. H. Oliveira, 1984, Doc. 641, p. 298; Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 524
665 Idem, ibidem, �. 524
666 Idem, ibidem, �. 524; IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, �. 35v
667 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 524; IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, �. 200v
668 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 517; IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 2, �. 84v
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igreja de S. Vicente e da sua anexa Agrobom669. A mesma apresentação ocorrerá em 1490 
com o abade André Peres, que foi con�rmado no cargo pelo arcebispo D. Jorge da Costa 670.
Em 1497, o abade André Peres solicitou ao rei D. Manuel que lhe legitimasse o �lho, 
Pedro. Este �lho nasceu de um caso que o abade teve com uma mulher solteira de nome 
Maria Gonçalves671.
No reinado de D. João III, o orago desta igreja deixou de ser S. Vicente, como até aqui 
tinha sido e passou a ser Santa Maria. O título do sacerdote deixou de ser abade e passou 
a ser prior. Era titular Lourenço Mendes Danta. Em 1556 o lugar vagou por óbito do 
titular e foi substituído por Diogo de Teive, capelão régio672. Este clérigo não possuiu esta 
mercê por muito tempo. Entre 1556 e 1566, data da nomeação seguinte, Diogo de Teive 
renunciou ao cargo e foi substituído por Gonçalo Mendes Danta, que seria aparentado 
com o anterior clérigo. No reinado de D. Sebastião, Gonçalo Mendes Danta renunciou 
ao cargo de abade a favor de outro clérigo que nomeou. O título de abadia voltou a 
ser restaurado bem como o orago voltou a ser S. Vicente. Sucedeu por sua indicação, 
e validado pela chancelaria régia, o clérigo de missa Luís Nunes. No entanto, o clérigo 
resignatário reservou para si a pensão vitalícia de 100 cruzados de renda cobrados dos 
rendimentos dessa igreja, e que para o efeito procurará obter um breve papal que o auto-
rizava a proceder desta maneira673. 
Luís Nunes haveria de falecer ainda durante o reinado deste rei. Em 1575, foi nomeado 
novo clérigo de missa, o bacharel António Botelho, para abade desta igreja674. Seria sob 
a tutela deste abade que em 1592 se faria o inventário de Bens desta igreja, cumprindo o 
mandato ordenado pelo arcebispo de Braga.
Em 1758 era pároco nesta igreja o encomendado Luís Inácio da Cunha Barbosa. Teve 
esta igreja outra capela anexa que foi S. Domingos da Lagoinha, na quinta do mesmo 
nome, e que em 1758 era anexa de Vilar Chão. O pároco apresentava os vigários de 
Parada, Manuel António Cordeiro, e de Saldonha, Francisco Alves Cardoso675.

669 Idem, ibidem, �. 524v
670 Idem, ibidem, �. 886
671 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 28, �. 107v
672 Louzada, Gaspar, �s. 524v-525
673 Idem, ibidem, �s. 525-525v
674 Idem, ibidem, �s. 525v-526
675 Capela, José, 2007, pp. 538-543 (IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Por-

tugal, vol. 12 Memória 458 – Castro Vicente), p. 231 (IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário 
Geográ�co de Portugal, vol. 27, nº 50, p. 319-322 – Parada), pp. 232-233 (IAN/TT, Memórias 
Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 33, nº 21, p. 151-152 – Saldonha)
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Em 1613, quando foi feito o Livro das Igrejas, esta igreja de S. Vicente de Castro Vicente 
pertencia à Comarca de Torre de Moncorvo, no arcebispado de Braga e tinha as igrejas 
anexas de Santiago de Parada e de S. Martinho de Saldonha676. A igreja de Saldonha que 
havia sido anexa da vila de Castro Vicente, foi desanexada por despacho do arcebispo de 
Braga por estar distante uma légua e “se passarem uns vales bem molhados”677.
S. Vicente de Castro Vicente era a terceira maior paróquia desta região. Pertencia em 
1758 ao padroado do Senhor Donatário, o Marquês de Távora. O reitor apresentava dois 
curatos Parada e Saldonha, além de um cura coadjutor que assistia na aldeia de S. Genésio 
de Vilar Seco e na quinta de Santa Luzia de Porrais. 
Em 1758, a igreja situava-se no meio da vila e tinha três arcos de cantaria com seus estri-
bos (contrafortes) do lado fora; tinha cinco altares, no maior o orago, S. Vicente e Santo 
António, a sacristia �cava no lado do evangelho e nela estava uma imagem de Cristo 
Cruci�cado feita ao pincel que causa muita devoção por ser boa pintura; nos quatro cola-
terais, estava o de S. Brás, no lado da epístola e de Nossa Senhora do Rosário “que é de 
rocha e de vestir”, com 4 palmos e meio (1 m) do lado do evangelho o altar do Senhor Ecce 
Homo e em correspondência do lado da epístola o altar de Santo António “que é particular 
e administrada por Manuel Bernardo de Aragão”. Esta capela foi construída e benzida em 
1732, a favor do seu instituidor António Sarmento de Oliveira Cabral, capitão-mor das 
ordenanças desta vila678.
As imagens estavam em retábulos de talha. A igreja tinha de comprido 140 palmos (30,80 
m) e de largura 42 palmos (9,24 m); era composta de coro e campanário de alvenaria com 
dois sinos de “boas vozes”; tem três portas a principal, com escada de alvenaria, e duas 
travessas. 
A igreja de Santiago de Parada pertencia ao padroado do abade da igreja de S. Vicente de 
Castro Vicente que apresentava o vigário ad nutum. A igreja paroquial tinha três altares, 
um de Santiago onde estava o Santíssimo Sacramento, o de Nossa Senhora do Rosário 
e o de S. Bartolomeu e não tinha nenhuma irmandade. Não pagam bodos (votos de San-
tiago) à Sé Patriarcal nem à Mitra Primaz de Braga por uma antiga sentença régia679. Em 
1737 o juiz da igreja e os moradores desta localidade pediram licença para se benzer um 

676 Louzada, Gaspar, nº. 121, �. 886
677 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 12 Memória 458 – Castro 

Vicente
678 ADB-UM, Registo Geral, lv. 99, �. 20-24; lv. 117, �. 205-206
679 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 27, nº 50, p. 319-322 – Pa-

rada
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altar novo e as imagens que lá se colocaram680.
S. Martinho de Saldonha pertencia ao padroado da igreja de S. Vicente de Castro Vicente 
e o abade apresentava o vigário ad nutum. A igreja tinha quatro altares, o principal do 
orago e três colaterais, Nossa Senhora do Rosário, do Divino Santo Cristo e das Almas, 
não tinha irmandade681. Esta igreja foi benzida e doada aos moradores da localidade em 
1740, por solicitação do pároco ao arcebispo682. O sacrário foi benzido cinco anos depois, 
por pedido do juiz e do povo deste lugar683. Em 1762, o juiz da igreja e irmãos da con-
fraria do Santíssimo Sacramento suplicaram ao arcebispo de Braga que lhes desse licença 
para colocarem um sacrário e nele o Santíssimo Sacramento684.
A localidade de Felgueiras ainda era uma simples quinta com a sua capela como centro 
religioso.

O Tombo de Bens da Igreja de S. Vicente de Castro Vicente
O Tombo ou inventário de bens desta igreja foi feito na mesma data dos das igrejas vizi-
nhas de Agrobom e de Alfândega da Fé, em abril de 1592685.
O abade António Botelho, o clérigo em exercício, solicitou ao juiz ordinário de Castro 
Vicente, João Rego de Morais, que validasse o ato e empossasse os dois moradores que 
iam executar o levantamento dos bens e propriedades pertencentes a esta igreja. O notá-
rio da vila, Baltazar Coelheiro, foi incumbido de registar por escrito o inventário.
A igreja de S. Vicente de Castro Vicente possuía os seguintes bens. Na vila, junto à igreja 
estavam as casas de morada, com quintal e casa de forno; no limite da vila tem uma terra 
no sítio de Valdeno; um terço de uma cortinha que o abade comprou e doou ao padre 
Manuel Fernandes que exerce na paróquia de Felgar; Casas das Tanhas ou Tulhas, que o 
abade herdou dos herdeiros do abade anterior e que reedi�cou, por estarem arruinadas; 
uma casa que serve de galinheiro junto destas; uma casa de palheiro, junto das casas de 
morada do abade, que recebeu em doação de um paroquiano; uma vinha no sítio dos 
Pelames com chãos onde se cultiva cereal; o abade informou que havia duas parcelas 

680 ADB-UM, Registo Geral, lv. 88, �. 229v. – 231
681 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 33, nº 21, p. 151-152 – 

Saldonha
682 ADB-UM, Registo Geral, lv. 94, �. 393v-395v
683 ADB-UM, Registo Geral, lv. 170, �. 345v-348
684 ADB-UM, Registo Geral, lv. 182, �. 332v-338
685 ADB-UM, Registo Geral, lv 5, �s. 342v – 343v
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que pertenciam à igreja e que quem as possui não as declara e que vai pedir ao vigário 
que lance uma sentença de excomunhão. Na vila a igreja tinha três parcelas urbanas e 
três parcelas rústicas identi�cadas e outras duas alegadamente sonegadas. No lugar de  
S. Martinho de Saldonha, anexa desta igreja tinha as propriedades seguintes, a vinha de 
S. Martinho, outra vinha pequena, uma pequena terra, casas térreas no povoado e uma 
terra junto de um pombal. Esta anexa tinha 4 parcelas rústicas e uma parcela urbana686.

Intervenientes no tombo da igreja de S. Vicente de Castro Vicente

Nomes Estatuto social Função Local de residência

António Botelho Licenciado Abade de Castro Vicente Castro Vicente

João do Rego de Morais Juiz Ordinário Castro Vicente

João Afonso Apegador Castro Vicente

Davim Apegador Castro Vicente

João Rodrigues das Eiras Apegador Castro Vicente

Baltasar Coelheiro Tabelião Castro Vicente

João do Rego Tabelião Castro Vicente

Bartolomeu Rodrigues

Amaro Rodrigues Castro Vicente

João Afonso Serrano Castro Vicente

Francisco Afonso da Corre-
doira

Gaspar de Sequeira

Manuel Fernandes Sacerdote Lugar de Felgar

Pero Fernandes, o Fidalgo

João Luís, �lho de Francisco 
Luís

Domingos Fernandes

André Afonso

João Gonçalves Saldonha

Paulo Gonçalves

Garcia Vaz

João Afonso

Pero Luís, o Velho

Amador Vaz

Belchior Pires

Sebastião de Alfaro Escrivão do Registo Geral Braga

Frei Agostinho d’ Eisso Arcebispo de Braga Braga

Filipe João Amigo do abade

686 ADB-UM, Registo Geral, lv 5, �. 343
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Relação das Propriedades da igreja de S. Vicente de Castro Vicente– Tombo de 1592

Tipo de bem Localização Confrontações Obs.

Casas de Morada No Chão da Igreja Com ruas do Concelho e com 
Bartolomeu Rodrigues Com quintal, casa de Forno

Terra No Valdeno, limite de 
Castro Vicente

Parte de cima com Amaro Fernandes e 
com o Prado e caminho do concelho, de 
comprido 103 varas e de largo 52 varas.

Terça parte de Cortinha
Parte com Francisco Afonso da 
Corredoira, com a outra parte da 
cortinha, de baixo com Gaspar de 
Sequeira; 

Abade comprou a João Afonso 
Serrano da outra parte da cortinha 
deu ao padre Manuel Fernandes que 
reside em Felgar

Casa das Tulhas Com ruas do concelho e da outra com 
Pero Fernandes, �dalgo

O abade recebeu dos herdeiros do 
abade antecessor, e reedi�cou-as

Casa que serve de 
galinheiro

Junto da casa das 
Tulhas

Parte com ruas de concelho e da outra 
Pero Fernandes O abade fez no chão do concelho

Casa de palheiro Parte com Pero Fernandes e com o 
quintal do abade

Obteve a casa de João Luís, �lho 
de Francisco Luís; deu-a ao padre 
Manuel Fernandes

Vinha A cima dos Pelames
Parte de cima com João Rodrigues 
das Eiras e de baixo com Domingos 
Fernandes, o moço

Com chãos ao redor, que se lavra de 
pão e está tapado de muro; leva 5 
homens de cavadura; os chãos 5 alq 
semeadura; doou ao padre Manuel 
Fernandes

Informação que o padre recebeu e que para se certi�car lançou pena de excomunhão a quem as não declarou

Leira de Herdade A Levadeira, 
Tem uma reentrância por trás das casas 
de André Afonso, que leva 1 alq. De 
semeadura de centeio

3 alq. De semeadura de pão

Titulo das terras de S. Martinho de Saldonha, anexa de S. Vicente de Castro Vicente

Vinha Em S. Martinho
Parte com João Gonçalves o moço e 
com Paulo Gonçalves e da banda de 
baixo com Garcia Vaz

Levara de cava meio homem

Vinha Sobre as vinhas 
Parte com Pero Luís o velho, com 
Francisco Rodrigues e com herdeiros de 
João Afonso

Levara de cava meio homem

Terrinha Sobre as vinhas De largo 10 varas, comprido 11,5 0,5 alq. De semeadura de pão

Casas terreiras No lugar de Saldonha Parte com Amador Vaz e com ruas do 
concelho

Casa Junto do Pombal de 
Belchior Pires

Tem 40 varas de comprido, de largo 18 
varas, parte com Belchior Pires e com 
eira do mesmo e com ribeiro

0,5 alq. De semeadura de pão
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A igreja de Santiago de Adeganha
Sobre esta igreja não temos tantas informações que nos permitem acompanhar como 
evoluiu no campo religioso.
Na Idade Média esta igreja sucedeu à igreja da Junqueira, adotando o mesmo orago. Até 
1381 esta localidade e as suas anexas, Nozelos, Cardenha, Gouveia e Cabreira, estiveram 
integradas no concelho de Vila Flor. Nesta data foram desmembradas e integradas no 
concelho de Alfândega da Fé687. Em 1384, estas localidades regressaram ao seu velho 
concelho688.
Na Relação das igrejas de 1320 ela está registada na terra da Valariça e taxada em 250 
libras. Valor muito superior às 150 libras que taxa a igreja de S. Pedro de Alfândega da 
Fé689.
Esta igreja deve ter permanecido na esfera do padroado régio até ao reinado de D. Manuel 
I, quando converteu esta igreja em Comenda da Ordem de Cristo. 
Em 1542, quando foi realizado o primeiro tombo e inventário de propriedades desta 
igreja, sob a jurisdição do arcebispo de Braga eleito, o infante D. Duarte, �lho bastardo 
de D. João III, era abade Aleixo Zorres coadjuvado pelos sacerdotes e moradores em 
Adeganha, Gonçalo Afonso e Aires Gonçalves690.
A igreja de Santiago de Adeganha tinha como igrejas dependentes Santiago da Jun-
queira, Cardenha e Gouveia691. Esta paróquia era grande em superfície. Os lugares que 
lhe pertenciam eram a Junqueira, a Cardenha, Gouveia, Cabreira e Nozelos.
No livro de Tombo de 1542 está registada uma obrigação. O abade ou capelão é obrigado 
a celebrar missa na igreja todos os domingos, dias de festa, segunda-feira e sábado de cada 
semana, na terça-feira, no dia dos �éis de Deus e em Sábado de Nossa Senhora692. 
Santiago de Adeganha era reitoria e pertencia ao padroado e apresentação da Mitra 
Primaz de Braga. Os Passais eram rendimento do reitor. A igreja tinha cinco altares: o de 
Santo António, o de S. Barnabé e o das almas. Não tinha irmandades693. 

687 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv 2, �. 90
688 Dias, João, 2004, vol. I, Tomo I, Doc. 540, p. 282
689 Almeida, Fortunato de, 1971, vol. IV, pp. 110-111
690 ADB-UM, Registo Geral, lv 6, �s. 194-195v
691 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. I, nº 30, p. 241-244 – Ade-

ganha
692 ADB-UM, Registo Geral, lv 6, �. 195v
693 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. I, nº 30, p. 241-244 – Ade-

ganha
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A igreja de Nossa Senhora da Oliveira da Cardenha tinha cinco altares694. Em 1730 o 
juiz e mordomos desta igreja pediram licença para benzer o sacrário da igreja e a institui-
ção do Santíssimo695. A capela-mor foi reedi�cada em 1785696.
S. Bartolomeu de Gouveia tinha um lugar anexo a Quinta da Cabreira. A igreja tinha três 
altares, no principal o orago e Nossa Senhora e nos colaterais, o altar do Menino Deus e 
o altar de Santo António, e uma irmandade de S. Bartolomeu697. 
A igreja de S. Filipe e Santiago da Junqueira tinha três altares, no altar-mor estavam as ima-
gens de S. Filipe, de Santiago e Santo António, o altar de Santo Cristo e o altar de Nossa 
Senhora do Rosário. Tinha uma capela de S. Martinho fora do povoado em um prado, que 
tem dentro a imagem de Nossa Senhora dos Remédios que não tinha romaria698. 

O Tombo de Bens da Igreja de Santiago de Adeganha
O tombo desta igreja foi realizado em julho de 1542, cumprindo a ordem arquiepiscopal 
de abril desse ano. Foi escrivão Aires Gonçalves tabelião na vila de Alfândega e seus 
termos. Este tombo foi traslado em 1592.
Na Adeganha esta igreja tinha os seguintes bens urbanos e rústicos: casas sobradas, adega, 
casa com seu quintal, tudo junto; horta da fonte com uma romãzeira e uma �gueira; 
a cortinha de trás das casas da igreja com três �gueiras, duas brancas e uma pedral, e 
cinco pés de ameixieiras, tem também uma vinha; uma herdade o Cabeço de Linhares, 
demarcada com marcos onde estão gravadas cruzes; outra herdade que chamam a Pedra 
Encavalada; herdade no Vale de Bouças, demarcada por marcos; herdade com uma amo-
reira e um forno de cozer telha; herdade da Fonte Cercada; outra herdade que se chama 
os Moreirais, tem um marco na pedreira, junto a um penedo que tem uma cruz e mais 
marcos com cruzes gravadas em pedras mármores (sic); outra herdade onde chamam a 
Cruz do Lugar Velho. Na Cardenha tem uma casa térrea colmada, uma casa velha der-
rubada que foi tulha. Na Junqueira a igreja tinha os seguintes bens, uma Olga (courela), 

694 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 9, nº 129, p. 837-840 – 
Cardenha, Adeganha

695 ADB-UM, Registo Geral, lv. 142, �. 246-247
696 ADB-UM, Registo Geral, lv. 225, �. 340-340v
697 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 17, nº 89, p. 497-500 – 

Gouveia, Adeganha
698 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 18, nº ( J) 45, p. 299-302 – 

Junqueira, Adeganha
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que chamam a Olga do Abade, demarcada com alicerce de parede; uma herdade, a Costa 
da Encota demarcada; um Rossio atrás do S. Martinho (capela de) que não sabiam qual 
o seu tamanho e com quem confrontava; um curral no Outão da Igreja de Santiago 
(ermida). Segundo este Tombo esta igreja tinha de bens urbanos três casas, uma adega 
e uma tulha, embora em ruínas. Bens rústicos tinha 13 parcelas, onde crescem árvores 
de fruto, romãzeiras, �gueiras de duas qualidades, amoreiras e vinha. Tinha também um 
forno de telha e um curral.
De um Tombo antigo nomeiam-se outros bens, uma herdade que vai até ao rio Sabor, 
uma azenha naquele rio, abaixo de Silhade, onde está o limite entre Mós e Alfândega, a 
herdade da Freixada na foz daquele rio e um pardieiro na Clareira.

Intervenientes no tombo da igreja de Santiago de Adeganha [1542 – 1592]

Nomes Estatuto social Função Local de residência

D. Duarte Filho do Rei D. João III Arcebispo de Braga e administrador 
perpétuo de Santa Cruz Braga

Sebastião Gonçalves Licenciado Provisor e vigário geral de todo arcebispado Cidade de Braga

Pedro Dias de Lemos Vigário na Comarca de Torre de Moncorvo

Fernando Alvares Escrivão Braga

Aleixo Zores Abade Abade da Igreja de Santiago de Adeganha 
- novo

Jorge Pires de Figueiredo Abade da Igreja de Santiago de Adeganha 
- antigo

Aires Gonçalves Tabelião do público e do judicial da Vila de 
Alfândega da Fé

João de Sá Ajudante do Tabelião de Alfândega da Fé

Luís Alvares de Távora Fidalgo do conselho d’ el Rei Senhor donatário da Vila de Alfândega 
da Fé

D. Frei Agostinho d’ Eisso Arcebispo de Braga

Sebastião d’ Alfaro Licenciado escrivão do Registo geral

Diogo Dias Caldeira Amigo do Abade

João Sobral

João Gonçalves

Tomé Gonçalves Ferreiro

João Martins o Velho

Gonçalo Domingos

Luís Afonso o novo Cardenha

Fernão Anes Cardenha 
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Fernão Domingues Cardenha

Pero Afonso Cardenha

Herdeiros de Francisco 
Fernandes Pinheiro Cardenha

João Gonçalves

João Martins, o novo

Gonçalo Anes o Velho Cardenha

Gonçalo Vaz Adeganha

Caterina Gonçalves Filha de Gonçalo Anes Adeganha

Gonçalo Domingues

Gonçalo Afonso Clérigo

João Martins o velho

Pero Anes Adeganha

Herdeiros de Afonso Vaz Adeganha

João Gonçalves Do lugar da Igreja da 
Adeganha

Fernão Domingues

Grel Gonçalves Junqueira

Luís Gonçalves São Paio

Diogo Pimentel

Herdeiros de Luís Gonçalves Junqueira

Gonçalo Martins Morador da 
Junqueira

Gonçalo Fernandes Morador na Quinta

João Prego Possuidor de um Casal

Luís Vaz

Fernando Afonso Lugar da Junqueira

Francisco de Almendra Vila Flor

Francisco Fernandes Apegador Junqueira

Francisco Gonçalves Apegador Lugar da Igreja, 
Adeganha

Fernando Afonso Apegador Lugar da Igreja, 
Adeganha

João Pires Apegador Adeganha

Fernão Domingues Apegador Cardenha

Alves Vaz Apegador Cardenha

Gonçalo Afonso Clérigo de missa Apegador – capelão da igreja de Santiago 
de Adeganha Adeganha

Aires Gonçalves Clérigo de missa Apegador – sacerdote codjutor Adeganha



Alfândega da Fé

207

Relação das Propriedades da igreja de Santiago de Adeganha – Tombo de 1542/07/20 [Trelado no 
Registo em 1592]

Tipo de bem Localização Confrontações Obs.

Casas sobradadas, 
adega e casa com 
sua quinta

Confronta de todos os lados com rua do 
Concelho e com Cortinha da Igreja

Casas de morada dos 
sacerdotes da Igreja

Horta Na Fonte do lugar Parte com João Sobral e com caminho do 
Concelho

1 Romãzeira, 1 �gueira;
Leva de semeadura de linhaça 
Galega 0,5 alqueires

Cortinha Detrás das Casas da 
Igreja

Parte com João Martins o velho, com caminho do 
concelho que vai para a Cardenha, com Francisco 
Fernandes da Junqueira, com Tomé Gonçalves, 
ferreiro, com João Gonçalves e volta a confrontar 
com caminho da Fonte.

3 Figueiras (2 brancas e 1 
pedral), 5 pés de ameixieiras; 
leva de semeadura 12 alqueires 
de pão.

Vinha Na Cortinha da Igreja Confronta com Luís Afonso o Novo e com 
Gonçalo Domingues

Leva 8 homens de cava.

Casa colmada 
terreira

Lugar da Cardenha Confronta com caminho da Fonte, com Adega de 
Fernão Domingues e com Fernão Anes

Casa derrubada 
que foi Tulha

Lugar da Cardenha Com caminho do concelho, com Pero Afonso da 
Cardenha, com Curral dos herdeiros de Francisco 
Fernandes Pinheiro da Cardenha

Herdade Do cabeço dos Linhares 
Adeganha

Com vinha de João Martins o Novo, com estrada 
do concelho que vai para a Cardenha, com 
Catarina Gonçalves �lha de Gonçalo Anes com 
João Gonçalves, com João Martins o velho

 

Herdade Da Pedra Encavalgada 
Adeganha

Com caminho velho do concelho que vai para o 
Prado, com herdade de Gonçalo Anes o velho da 
Cardenha, com o Prado do Concelho, com João 
Pires e Pero Anes da Adeganha e com Fernando 
Afonso da Junqueira e com Catarina Gonçalves 
�lha de Gonçalo Anes da Adeganha

Demarcado, leva de semeadura 
15 alqueires de centeio

Herdade Vale das Bouças, 
Adeganha

Com Gonçalo Vaz de Adeganha, com Catarina 
Gonçalves de Adeganha, com Gonçalo 
Domingues de Adeganha com ribeiro de Vale 
das Bouças

Demarcada por marcos e leva 
de semeadura 7 alqueires de 
trigo

Herdade Adeganha Com caminho e com herdade de Gonçalo 
Afonso clérigo, com João Pires com Gonçalo 
Afonso,

1 amoreira; tem um Forno 
de Telha; demarcada e leva 
5 alqueires de semeadura de 
centeio.

Herdade Na Fonte Cercada Com Herdeiros de Afonso Vaz de Adeganha, 
com Gonçalo Afonso, clérigo, com João Martins 
Velho e com João Gonçalves da Igreja

Demarcada e leva de 
semeadura 3 alqueires de 
centeio.

Herdade Aos Moreirais Com herdeiros de Afonso Vaz o velho, com 
ribeiro da vinha de João Gonçalves da Igreja; ali 
passa ao longo donde parecem as Chousas do 
Pinhal, confronta aí com Pero Anes onde está um 
marco no cimo da herdade; está a pedreira junto 
ao Penedo onde está um marco com uma cruz 
e mais marcos com cruzes em pedras mármores 
que �cam entre as confrontações

Leva de semeadura 10 
alqueires de centeio.

Herdade Na Cruz do lugar 
Velho, Adeganha

Com João Gonçalves da Igreja, com caminho do 
concelho

Leva de semeadura 1 alqueire 
de pão
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Junqueira

Olga Olga do abade, na 
Junqueira

Confronta com a courela de Francisco de 
Almendra de Vila Flor, com a courela do Galego 
da Junqueira, com courela de Diogo Pimentel, 
com courela de Luís Gonçalves de Sampaio, 
com Grel Gonçalves do lugar da Junqueira, 
com courela de Francisco Fernandes do lugar 
da Junqueira, com courela dos herdeiros de 
Luís Gonçalves da Junqueira e com courelas de 
Gonçalo Martins, morador na Junqueira, com 
courelas de Fernando Afonso da Junqueira

Está demarcada tem alicerce de 
parede que vai ter ao regueiro 
do ribeiro da Moreiras, segue 
até ao ribeiro de S. Martinho e 
vai pela Vilariça até ao mesmo 
ribeiro das Moreira
Leva de semeadura 25 
alqueires de pão

Herdade Na Costa da Encota, na 
Junqueira

Com ribeira da Vilariça, com Casal que foi de 
João Prego, com ribeira da Ribeira na Barraca 
Ruiva; na parte de cima pelo pé da fraga e 
no cimo da ladeira, no cabo da herdade com 
Gonçalo Fernandes da Quinta e vai ter à Foz do 
Ribeiro das Quintas

Demarcada leva de semeadura 
40 alqueires de trigo e centeio.

Rossio Nas traseiras da capela 
do S. Martinho, Na 
Junqueira

Não sabiam que tamanho tinha e com quem 
confrontava; confronta com Prado do Concelho

-

Curral Outão da igreja de 
Santiago, ermida no 
lugar da Junqueira

Confronta de todos os lados com Rossios do 
concelho

(Capela de Nossa Senhora do 
Castelo)

Propriedades do Tombo Velho

Herdade Que vai ao rio Sabor confronta com herdade da 
Albergaria e vai para cima aos picotos contra a 
Cabreira

-

Azenha No rio Sabor, abaixo de Silhade, por onde parte os termos de Mós e de 
Alfândega

-

Herdade Na Freixeda Na Freixeda à Foz por onde parte o compromisso -

Pardieiro Na Clareira Com o herdeiro Deu Afonso Martins

Obrigações do Abade de Santiago de Adeganha

O abade ou o capelão é obrigado a dizer missa na igreja matriz todos os domingos e festas, e à segunda-feira e ao sábado cada 
semana; e a missa do petitório dos �eis de Deus e dizer a terça-feira e a segunda-feira a de dizer também dos �eis de Deus por 
obrigação e ao sábado de Nossa Senhora.

Patronato do Mosteiro de
Santa Maria de Bouro na Vilariça
Quando é que o mosteiro de Santa Maria de Bouro recebeu os direitos eclesiásticos em 
Santa Cruz da Vilariça, sobretudo da paróquia de Santa Comba da Vilariça? A Inquiri-
ção de 1258 dá-nos a resposta. Dizem as testemunhas que foi Pedro Fernandes Bragan-
ção e a mulher Froilhe Sanches de Barbosa que doaram àquele mosteiro, no tempo do 
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rei D. Afonso II, o padroado e o domínio temporal desta paróquia e do seu termo699. Por 
um lado, cumpria-se a determinação papal sobre as investiduras, passando para a alçada 
eclesiástica os assuntos de jurisdição religiosa, nomeadamente a apresentação de sacer-
dotes e a cobrança dos direitos inerentes. Por outro, os senhores não deixariam de perder 
o exercício dos seus privilégios nas terras doadas, como também na instituição que as 
recebia, tornando-se familiares, estendendo os seus privilégios senhoriais. O mosteiro de 
Santa Maria do Bouro acrescentava ao seu património esta igreja e terras adjacentes que 
juntava ao domínio de Macedo do Mato que tinha recebido de D. Sancho I 700.
A igreja de S. Pedro de Santa Comba da Vilariça sob o jure patronato do mosteiro de 
Santa Maria de Bouro possuía património fundiário e exercia o domínio senhorial em 
nome da instituição patronal no secular e no religioso. 
O cura de Santa Catarina de Vilares da Vilariça dizia em 1758 no seu depoimento que o 
Convento de Santa Maria de Bouro, da Ordem de S. Bernardo, apresentava sete igrejas 
na Vilariça: Vilar, Trindade, Bemlhevai, Santa Comba que é vigário colado, Vilarelhos, 
Santa Justa e Eucísia. Os frades de Bouro arrendavam os proveitos religiosos destes luga-
res por cinco mil cruzados, cada ano; deviam os frades prover as capelas maiores de todo 
o necessário, mas não o faziam, porque o mosteiro absorvia todo rendimento e as igrejas e 
capelas “parecem cortes do campo”701. No século XIV, só seriam ainda Vilarelhos e Benlhe-
vai. As outras localidades citadas ou não existiam, ou não tinham capacidade económica 
para sustentar um pároco permanente.
A administração daquele território por Santa Maria de Bouro estendeu-se para além do 
exclusivo religioso para o domínio civil e judicial. Pelo chamamento geral, D. Afonso IV 
vai proferir sentença relativamente a este assunto. Porque naquele território abrangido 
por aquelas localidades, esses aspetos da administração eram exclusivos do rei e os senho-
res eclesiásticos não tinham privilégio para exercer qualquer direito jurisdicional secular. 
Diz o documento de 1341, que havia chegado ao conhecimento dos ouvidores do rei na 
região de Trás-os-Montes, que o abade e convento de Santa Maria de Bouro nomeava 
juízes que juravam na mão dos tabeliães e julgavam sobre assuntos de foro cível, cuja 
apelação era dirigida primeiro ao abade, e depois do abade para o rei, tal qual se fazia nos 
coutos e honras. O abade tinha estendido o seu poder do eclesiástico para o secular. E 

699 PMH-Inq., p. 1275
700 Azevedo, Rui de, 1979, p. 321
701 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 41, nº 277, p. 1707-1718 – 

Vilares da Vilariça. Costa, Padre Carvalho da, 1868, Braga, pp. 369-370



Paulo Costa

210

as localidades nomeadas onde exercia esse poder secular eram Santa Comba, Benlhevai, 
Macedo do Mato, Valbom e Vilar do Monte (atual Vilares da Vilariça), pelos limites com 
Vila Flor e Alfândega. O poder económico era também exercido pelo abade através de 
mordomo que cobrava os direitos senhoriais que pertenciam por legítimo direito ao rei e 
que eles haviam desencaminhado. 
Os procuradores do convento tentaram opor-se à sentença alegando que tinham provas 
que esse exercício de poder civil e judicial era legítimo. O rei determinou pelo ouvidor 
um prazo de tempo para eles apresentarem as provas da sua defesa. O que não veio a 
veri�car-se, porque as provas que alegavam eram as inquirições de 1258 e as de 1288 que 
só atribuíam o exercício do poder eclesiástico, naquelas localidades, ao mosteiro de Santa 
Maria de Bouro. Enquanto os outros direitos que eles exerciam pertenciam ao rei “por 
direito comum”. 
A sentença de 16 de janeiro de 1341 proferida pelo ouvidor do rei determinou que o mos-
teiro de Santa Maria de Bouro deixasse de exercer os direitos judiciais e �scais naquelas 
localidades. E determinou que as justiças de Vila Flor, aonde pertenciam as localidades 
de Santa Comba, Benlhevai, Valbom e Vilar de Monte, e as de Mirandela, onde pertencia 
Macedo do Mato, cumprissem esta sentença e vigiassem para que o abuso senhorial não 
voltasse a suceder702.
No século XV os frades cistercienses de Santa Maria de Bouro pediram autorização 
papal para venderem a Granja de Santa Comba da Vilariça, cuja renda era nula, devido 
à grande distância. Com os proveitos da venda os frades queriam aplicar na compra de 
propriedades mais rendosas em zona próxima do Mosteiro703.
Conhece-se a apresentação do capelão, Gonçalo Anes, presbítero, na igreja de S. Pedro 
de Santa Comba da Vilariça pelo abade e convento do mosteiro em 1462 e con�rmado 
pelo arcebispo D. Fernando da Guerra704. O capelão recebia como remuneração à custa 
das rendas do mosteiro, 40 libras de boa moeda antiga, 8 côvados de pano de Castela, 
um moio de pão meado, metade trigo e metade centeio e um moio de vinho «à bica»705.
Em 1758 esta igreja tinha como curatos dependentes, Vilares da Vilariça, Vilarelhos, 
Santa Justa706 e Eucízia.

702 Marques, A. H. Oliveira, 1992, vol. III, p. 91-94
703 Marques, José, 1988, p. 696
704 Idem, ibidem
705 Idem, ibidem
706 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 18, nº ( J) 49, p. 323-326 – 

Santa Justa
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A igreja de São Pelágio de Eucísia (Oucisia) tinha três altares, no principal o sacrário, e as 
imagens de S. Pelágio e S. Pedro, nos colaterais, do lado do evangelho o altar do Menino 
Deus e no lado da epístola o altar de Nossa Senhora do Rosário707. 
A igreja de S. Tomé de Vilarelhos tinha três altares, no altar principal estava S. Tomé e 
no colateral da direita o Senhor Cruci�cado e S. Sebastião, e no da esquerda o Menino 
Jesus com a sua irmandade. Tinha também outra irmandade de confrades do Nome de 
Deus. Na igreja havia uma imagem de Jesus com a cruz às costas (Senhor dos Passos) 
num nicho que começou a fazer milagres em 1756, acorrendo muita gente todo o ano. A 
igreja tinha quatro naves e dois sinos708. 
A igreja de S. Catarina de Vilares da Vilariça estava fora do povoado e tinha três altares, 
o principal de Santa Catarina e dois colaterais, um de Nossa Senhora do Rosário, com a 
sua irmandade de 300 irmãos; o outro altar é de S. Sebastião, que tinha missa no seu dia. 
Neste altar estava um Santo António, que tinha festa no seu dia. No altar-mor estava o 
sacrário com a sua confraria709.

O Patronato de Chacim
S. Martinho (Bispo de Dume) de Gebelim pertence ao padroado da igreja de Chacim, 
e o abade apresenta o vigário ad nutum. A igreja paroquial está dentro do povoado, tem 
duas naves e cinco altares, o principal e quatro colaterais: Nossa Senhora do Rosário, S. 
Sebastião, Almas e Santo Nome de Jesus710. 

707 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 26, nº 2, p. 23-26 – Eucízia
708 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 41, nº 314, p. 1907-1912 – 

Vilarelhos
709 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 41, nº 277, p. 1707-1718 – 

Vilares da Vilariça
710 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 17, nº 28, p. 143-146 – 

Gebelim
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Devoções, Capelas, Confrarias e Misericórdia

Devoções nas Igrejas Paroquiais
Igreja Altar-Mor Alterais Colaterias

Alfândega da fé Apóstolo S. Pedro Santo António
Nossa Senhora da Conceição
Nossa Senhora do Rosário
Altar das Almas

Castelo S. Pedro ad vincula Almas
S. Luís

Cerejais S. Paulo Nossa Senhora do Rosário
Almas
Menino Deus

Ferradosa Santo Amaro Menino Deus
Santo António
Nossa Senhora do Rosário

Pombal Santa Marinha Santo Amaro
Nossa Senhora do Rosário

Sendim da ribeira S. Secundino e Sacrário Santo António e S. Sebastião
Imagem de Cristo, a Senhora da Conceição e o Menino 
Jesus

Valverde Nossa Senhora da Encarnação e Divino 
Sacramento 

Nossa Senhora do Rosário

Vilar chão Nossa Senhora da Assunção
Tabernáculo do santíssimo sacramento
Santo Antão

Santo António
S. Francisco e Cristo Cruci�cado
Menino Jesus e Santo Inácio
S. Félix de Valois

Sambade Nossa Senhora da Assunção
S. Francisco Xavier
S. Caetano

Menino Jesus e Cristo Cruci�cado
Benditas Almas, S. Miguel e Santo Agostinho
S. Bernardino, Santa Bárbara e o Divino Espírito Santo
Senhor da Saúde, onde está uma imagem de Cristo 
Cruci�cado

Sendim da serra S. Lourenço
Santíssimo

Nossa Senhora
Menino Deus

Soeima S. Pelágio Santa Luzia 
Divino Santo Cristo

Vales Santa Cruz S. Jorge
Nossa Senhora do Rosário

Eucísia S. Pelágio, Sacrário e S. Pedro Menino Deus
Nossa Senhora do Rosário

Santa justa - -

Vilarelhos S. Tomé Senhor Cruci�cado e S. Sebastião
Menino Jesus
Senhor dos Passos

Vilares da vilariça S. Catarina
Sacrário

Nossa Senhora do Rosário
S. Sebastião e Santo António

Adeganha Santiago Santo António
S. Barnabé
Almas

Cardenha Nossa Senhora da Oliveira -
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Gouveia S. Bartolomeu e Nossa Senhora Menino Deus
Santo António

Junqueira S. Filipe e Santiago, e Santo António Santo Cristo
Nossa Senhora do Rosário

Castro vicente S. Vicente (Mártir) e Santo António Cristo Cruci�cado feita ao pincel que causa muita 
devoção por ser boa pintura, na Sacristia
S. Brás
Nossa Senhora do Rosário que é de rocha e de vestir, com 
4 palmos e meio (1 m)
Senhor Ecce Homo
Santo António, que é particular e administrada por 
Manuel Bernardo de Aragão

Parada Santiago 
Santíssimo Sacramento

Nossa Senhora do Rosário
S. Bartolomeu

Saldonha S. Martinho (de Tours) Nossa Senhora do Rosário
Divino Santo Cristo 
Almas

Agrobom Arcanjo S. Miguel Menino Deus
Nossa Senhora do Rosário

Valpereiro Santo Apolinário (S. Bartolomeu)
Sacrário

Nossa Senhora do Rosário
Santo Nome de Jesus
S. Sebastião
Almas

Gebelim S. Martinho (Bispo de Dume) Nossa Senhora do Rosário, 
S. Sebastião, 
Almas
Santo Nome de Jesus

Os oragos destas igrejas quase não se repetem. Em 26 igrejas paroquiais a evocação de 
Santa Maria, nas suas variantes Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Encarna-
ção e Nossa Senhora da Oliveira são as mais comuns com quatro evocações. A evocação 
de Santiago aparece em três, a de S. Pelágio em duas e a de S. Pedro, apóstolo aparece em 
duas. S. Pedro apóstolo é celebrado em duas datas, uma no dia 29 de junho, Alfândega da 
Fé e a outra em 1 de agosto711, e que se chama S. Pedro ad vincula. Temos duas igrejas em 
que há duas evocações, uma é em Valpereiro, Santo Apolinário e S. Bartolomeu e outra na 
Junqueira S. Filipe e Santiago. Os outros oragos são o Arcanjo S. Miguel, Santa Cruz, os 
apóstolos S. Paulo e S. Tomé, os bispos S. Martinho (Bispo de Dume) e S. Martinho (de 
Tours), os mártires S. Vicente, Santa Catarina, Santa Justa, Santa Marinha, S. Lourenço, 
S. Secundino e Santo Amaro.
No interior das 26 igrejas paroquiais o culto a Nossa Senhora do Rosário está presente 
em 15 altares. É o culto mais popular. Seguido do culto ao Menino Deus ou Menino 
Jesus e ao Santo António com dez altares consagrados a estas evocações. O altar das 
Almas Benditas está em oito igrejas. O culto ao Santo Nome de Jesus ou o Divino Santo 

711 Em que também é celebrado S. Félix de Gerona; Nas localidades onde se celebram os dois santos o 
topónimo é S. Pedro de Fins (Maia) ou Pero�ns ou San�ns (Santo Tirso)
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Cristo está presente em cinco igrejas. Cristo aparece também noutras representações: 
Senhor Ecce Homo e Cristo Cruci�cado com quatro altares cada, uma como Senhor da 
Saúde e também o Senhor dos Passos.
S. Sebastião também �gura em quatro altares. Depois com dois altares temos Nossa 
Senhora da Conceição. 
Outras devoções estavam representadas nas igrejas: S. Luís, Santo Amaro, Santo Inácio, 
S. Francisco, S. Félix de Valois, S. Francisco Xavier, S. Caetano, S. Miguel (arcanjo), Santo 
Agostinho, S. Bernardino, Santa Bárbara, Divino Espírito Santo, Santa Luzia, S. Jorge, 
S. Barnabé e S. Brás. 

As capelas
Na Vila de S. Pedro de Alfândega da Fé havia em 1758 quatro ermidas. Duas públicas e 
duas privadas712.
A Capela de S. Sebastião estava a ser reconstruída de novo nesta data, e o orago estava 
recolhido na matriz. 
No meio da vila estava a Capela do Espírito Santo com altar liso pintado e retábulo. Em 
1670 foram feitas as escrituras de obrigação para a construção e manutenção da Capela 
do Espírito Santo da vila, com autorização para rezar missa713.
Havia duas capelas privadas. 
A Capela de Nossa Senhora da Conceição era privada da casa de Amador de Bandos 
Pegado, estava dentro da vila, e tinha no seu interior um retábulo dourado com três 
imagens de “vulto excelente”, Nossa Senhora da Conceição, Santo António e S. Francisco 
Xavier. Esta capela foi construída em 1677 por iniciativa do licenciado Doutor Martinho 
Pegado, cónego Magistral da Sé de Miranda e comissário do Santo Ofício que fez doação 
de bens para constituir património para a fábrica da capela de Nossa Senhora da Con-
ceição na vila de Alfândega da Fé, “embebida” nas casas de morada dos pais. A capela era 
composta por tribuna e porta principal para a rua pública. Tinha de dote um olival onde 
chamam de Trás do Concelho cerrado de parede, com oliveiras que dão até 15 almudes 
de azeite e duas leiras de terra o Chão Longo e o Chão Redondo, que levam seis alqueires 
de semeadura, uma casa de sobrado com um sótão forrados a madeira contígua à capela, 

712 O abade de Baçal dá-nos pistas para obter informações no Arquivo Distrital de Braga. Também 
Geraldo Dias reforça a mesma pista; Alves, Francisco, 2000, vol. VII, p. 726 (número 68); Dias, 
Geraldo, 2002, p. 59

713 ADB-UM, Registo Geral, lv. 39, �. 305v-306 – 307v
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com uma tribuna para ouvir missa dela com janelas rasgadas para a rua. Hipoteca os bens 
de herança e os da conezia para poder construir a capela. O contrato foi feito em Miranda 
onde residia714. A relação do património afeto a esta capela foi realizada em 1684715.
Havia a Capela de S. Gonçalo, que era privada da casa de Gonçalo José Machado, resi-
dente em Évora, e se localizava na parte norte da vila. Tinha no seu interior um altar 
de retábulo e tribuna de entalhe, por pintar e dourar, com as imagens de S. Gonçalo, 
Santiago apóstolo e S. Rodrigo. Esta capela foi erguida em 18 de novembro de 1720, a 
requerimento de Rodrigo de Sá Machado, Capitão-mor das Ordenanças, e mulher Luísa 
Freire de Andrade. A arquidiocese autorizou que erigisse a capela na vila sob invocação 
de S. Gonçalo e de S. Diogo. Esta capela estava ligada à instituição do Morgado que 
o instituidor ordenou. Ela estava construída na sua casa com porta para a rua pública 
segundo seu pedido de 1718. Este documento é interessante porque nos fala das outras 
capelas que havia na vila, a do Espírito Santo, de S. Sebastião e mais outra nas casas do 

714 ADB-UM, Registo Geral, lv.17, �. 148-148v. – Esta capela pode ser a que existe junto ao Castelo 
que tem na fachada um brasão eclesiástico. No entanto, também se confunde com a que pertenceu a 
Principal Henrique Vicente de Távora, porque também foi eclesiástico e o brasão está picado. Hoje 
�ca a dúvida

715 ADB-UM, Registo Geral, Cx. 250, mç. 15

Capela do Espírito Santo Capela de S. Sebastião
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Marquês de Távora, que estavam todas distantes da capela que o capitão de ordenança 
queria instituir. O património dela era composto por uma propriedade que chama o 
Fundo de Goinde que rende 30 mil reis, eram bens livres. Tinha obrigação de 12 missas 
de sufrágio716. 
Havia ainda outra capela privada que se encontrava no Paço dos Távora em Alfândega da 
Fé. Esta capela não é citada pelo reitor em 1758. Também no documento de instituição 
da Capela de S. Gonçalo e de S. Diogo não se faz menção à capela da Casa de Amador 
de Bandos Pegado. Será que essa capela e esta dos Távora são a mesma? Isso não era de 
estranhar. A família Bandos Pegado podia muito bem ter a posse do Paço dos Távora 
e capela por um regime contratual de en�teuse. Nesse regime podiam muito bem ter 
instituído essa capela e vinculado os bens necessários à sua construção e manutenção. 

716 ADB-UM, Registo Geral, lv. 144, �s. 262-262v; lv. 67, �s. 469-484v

Capela de Amador de Bandos Pegado 
ou dos Távora.

Foto pequena: pormenor do brasão 
que está no tímpano do portal; brasão 
eclesiástico com o escudo picado
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Signi�cativo é que na fachada da capela está um brasão eclesiástico com as armas picadas. 
Esse brasão eclesiástico podia ser do cónego da Sé de Miranda instituidor daquela. Como 
também pode ser de Henrique Vicente de Távora, também ele cónego da Sé Patriarcal, 
sendo o escudo depois picado quando o nome Távora foi banido. A posse da capela 
calhou em partilhas por falecimento de sua mãe, D. Leonor Maria Antónia de Men-
donça e viúva do IIº. Marquês de Távora, António Luís de Távora, a Henrique Vicente 
de Távora, Tesoureiro-Mor da Sé Patriarcal de Lisboa717. Do seu documento de partilha 
feito em 24 de dezembro de 1736 �cou-nos uma descrição pormenorizada:
«[§. 49v] (…) hua propriedade de cazas na Villa de Alfandega da Fe com seus altos e baixos, 
entradas e saídas novas, com sua cozinha e quintal, posso [poço] e suas arvores, cazas de tulha 
e cazas de estalagem que serve de palheiro e sua estradaria, pátio, sua capella e seu campaná-
rio tudo dentro das mesmas cazas que parte de hua banda com a Rua do Conselho e da outra 
tambem com outra Rua do Conselho e assim [§. 50] E assim mais hum calix de prata com pé de 
estanho, com patena de prata, tres payneis hum de Nossa Senhora do Rozário, outro de Santo 
António, outro de S. Bernardo, huns corporais com sua capa de fora, huma alva de linho com 
bastante uso, hum cordão, hua cazulla e estolla, manipollo e hamito e hua pedra d’ ara, hua 
toalha de altar, huas cortinhas [cortinas] de brum, huas galhetas de estanho com seu pratinho, 
hua caldeira com seu seo pe de metal com seus castiçais de pao, hua caixa de ostias hua imagem 
de Santo Antonio de metal de cobre, hum tapete pequeno de pe de altar velho, dois ramalhetes 
muito velhos, hum missal, hua estante e hum sino, tudo avaluado em: 1.600$000 [um conto e 
seiscentos mil reis]»718. 
Também havia na casa particular de Manuel Inácio de Sousa Sarmento e mulher D. Ana 
Ludovina de Tovar de Noronha um oratório que obteve em 1752 autorização do arce-
bispo para o erigir719. Em 1787 obteve licença para ter um confessionário720.
Em São Paulo dos Cerejais havia uma ermida de S. Sebastião no meio da povoação e 
outra, a capela de S. Gonçalo, na Quinta do Rio das Cabras do Marquês de Távora, junto 
ao rio Sabor.
Em Santo Amaro de Ferradosa havia a capela de S. Miguel, no meio da povoação, onde 
está o sacrário e a devoção ao Santíssimo Sacramento, e na Quinta de Picões a Capela de 
Santa Catarina. Os moradores deste lugar de Picões pediram ao arcebispo autorização 

717 Os Cónegos do Cabido da Sé Patriarcal de Lisboa tinham o título de Principais
718 IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, mç. 133, Doc. 37 (cota provisória/ 

/Documentação não tratada arquivisticamente), �. 49v-50
719 ADB-UM, Registo Geral, lv. 107, �. 66v-67v
720 ADB-UM, Registo Geral, lv. 219, �. 141v
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para benzer esta capela de Santa Catarina em 1732721.
Santa Marinha de Pombal tinha duas capelas e ambas da evocação de Santo António; 
uma está no meio da povoação e é particular de Simão de Escovar; a outra capela de 
Santo António está na quinta de Vale das Cordas e era do povo. Foi a antiga igreja matriz 
e em 1758 só conservava a capela-mor.
Em Espírito Santo de Sendim da Ribeira havia uma capela no fundo da povoação, a 
Capela de Nossa Senhora do Rosário. A capela de Nossa Senhora do Rosário foi fundada 
pelos moradores do lugar com ordem e autorização arquiepiscopal em 1593722. Na Quinta 
do Sardão existia a capela de Santa Bárbara. Esta capela foi providenciada de autorização 
da mitra, a pedido do cura, o padre António de Morais, para poder ter confessionário723.

721 ADB-UM, Registo Geral, lv. 117, �. 327-328
722 ADB-UM, Registo Geral, lv. 1, �. 232v-233
723 ADB-UM, Registo Geral, lv. 170, �. 357v-359

Ruínas da Capela de Santo António de Vale das Cordas. Foto de Francisco José Lopes
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Na paróquia de Nossa Senhora da Encarnação de Valverde havia três capelas, a Capela de 
Nossa Senhora da Conceição, que é administrada por Apolinário da Costa, do lugar de 
Vilarelhos, que �ca no povoado, a Capela de S. Sebastião, pegada ao povoado, e a Capela 
de S. Bernardino, fora do povoado. A capela de S. Bernardino foi construída em 1586724.
Em Nossa Senhora da Assunção de Vilar Chão havia uma ermida no povoado, a Capela 
de Nossa Senhora do Rosário, que tinha irmandade, e a Capela de S. Sebastião. A capela 
de Nossa Senhora do Rosário em Vilarchão foi doada e instituída a favor dos moradores 
do lugar por André Domingues e sua mulher Maria Gonçalves ali residentes em 27 de 
novembro de 1599725. Nesta capela estava instituída uma confraria que em 1744 obteve 
licença para benzer a capela e a imagem de S. Sebastião726. Na Quinta da Lagoinha havia 
uma capela grande, a Capela de S. Domingos, com as imagens de Nossa Senhora das 
Neves e de Santo Amaro. A esta capela acorriam romeiros no dia 15 de janeiro, a celebrar 
Santo Amaro.
Na Quinta do Castelo foi instituída uma obrigação para a construção de uma capela 
dedicada a S. Gens, em 1693727. Em 1758 nada é dito acerca desta capela. Não sabemos 
se foi omissão ou se de facto ela nunca foi concretizada, ou foi esta capela que foi trans-
formada em igreja paroquial, mudando o orago.
Na paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Sambade havia três ermidas, a capela da 
Nossa Senhora do Rosário no Bairro da Torre, a capela de Santo António no cimo do 
Bairro Grande, dentro da povoação e a capela de S. Sebastião728, junto à igreja matriz, “no 
plano onde se divide a povoação”; tem um Cabido (alpendre), no Bairro Grande, que cobre 
um cruzeiro de pedra que “é onde principiaram os milagres do Senhor da Saúde, que tem um 
altar na igreja matriz que se construiu com as esmolas que os devotos ofereciam, e agora oferecem 
menos frequentemente”. Todas estas ermidas pertencem aos moradores desta freguesia. A 
capela de Santo António em 1780 mudou do sítio onde se encontrava em 1758 para o 
sítio da Cruz de Pedra729.
No lugar de Covelas, que chamam vulgarmente Quinta, anexa a esta freguesia, está uma 
capela de Nossa Senhora das Neves, fora da povoação, na serra. 

724 ADB-UM, Registo Geral, cx 250, mç. 22
725 ADB-UM, Registo Geral, lv. 6, �s. 319v-320
726 ADB-UM, Registo Geral, lv. 162, �. 522-522v
727 ADB-UM, Registo Geral, lv. 31, �. 279v-280v
728 Esta capela de S. Sebastião foi refeita e benzida em 1766, ADB-UM, Registo Geral, lv. 78, �. 313-

314
729 ADB-UM, Registo Geral, lv. 205, �. 160-160v
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No lugar de Vila Nova, que chamam vulgarmente de Quinta, anexa a esta freguesia de 
Sambade, estava a capela de Santiago, situada no fundo do lugar, quase fora do povoado, 
com três altares: o principal a Santiago, o colateral da direita a Nossa Senhora e o da 
esquerda a Nossa Senhora dos Prazeres; tem esta capela uma imagem de S. Roque a que os 
�éis acodem com esmolas, ao longo do ano em ação de graças de algum benefício que rece-
bem; as esmolas são limitadas que apenas chegam para lhe cantar uma missa no seu dia. 
Tinha o lugar de Vila Nova uma capela de S. Francisco Xavier, dentro da povoação. Esta 
capela foi erigida no meio da povoação pelo Padre Francisco Aires, que morou neste lugar, 
que a doou à igreja de Sambade, na pessoa do abade da altura o doutor Afonso Luís. Ela 
estava acabada e ornamentada de modo a que se pudesse rezar missa em 5 de outubro de 
1601730. A capela tinha autorização do arcebispo. Para sustento da capela o dotador doou 
de seu património e herança um lameiro e corte localizado “a pedra do meo dia lemite de 
Sãobade” que vale 20 mil reis, que pagam por ano 20 alqueires de pão. Foram testemunhas 
presentes João Camelo tabelião do público e do judicial na vila de Alfândega, por Luís 
Alvares de Távora. O contrato de doação foi celebrado em 1604. Precedeu a doação uma 
petição ao arcebispo pelo padre Francisco Aires e os irmãos Pedro e Diogo solteiros, datada 
de 19 de novembro de 1604, dizendo que eles tinham 500 mil reis de património para des-
penderem no serviço de Deus e queriam fazer uma igreja. O património era composto por 
um grande cercado com muitas árvores “de diversas castas”, com muita água que rende 100 
alqueires de pão. Os frades do convento de S. Francisco de S. João da Pesqueira vieram ver 
o sítio para se fundar um mosteiro. Os frades desistiram porque não havia de redor mais 
pessoas poderosas e devotas que quisessem ajudar. Informa o documento de doação. 
Em 1758 a capela “que está arruinada, sem porta, teto a cair e retábulo de altar podre”. Conta 
o padre-cura que esta capela era antiga e foi mandada fazer por dois irmãos e uma irmã 
que legaram os seus bens, hipotecados a ela, com a obrigação de manterem a capela com 
esses rendimentos e fazerem a 4 de outubro um ofício por sua intenção na espera de S. 
Francisco; uma missa cantada no dia do santo e pagar, na Quaresma, a um pregador que 
viesse pregar a Sambade. Deixaram todos os seus bens aos Religiosos da Lousa Trinitá-
rios Calçados731, quando estes prestavam assistência religiosa na Quinta de Vila Nova. 

730 ADB-UM, Registo Geral, lv. 10, �s. 76v-77v
731 Convento da Santíssima Trindade da Lousa, concelho de Moncorvo; pertencia à Ordem da San-

tíssima Trindade para a Redenção dos Cativos. Em 1473, foi fundado por iniciativa de D. Leonor, 
mulher de D. João II que solicitou ao cabido de Braga licença para edi�car um convento de trini-
tários na ermida da Trindade da Lousa. (Referência Torre do Tombo: PT/TT/CSTL). Informação 
em Alves, Francisco Manuel, 2000, vol. VII, p. 724 
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Os frades emprazaram a quinta, a capela e as suas obrigações a Belchior Luís da vila de 
Mirandela, com renda de 8 mil reis por ano aos religiosos. Sucedeu ao pai na posse deste 
bem, o �lho Luís Lázaro Pinto Cardoso, sacerdote e assistente na cidade de Braga. Em 
1758 chamavam-se estes bens Capela de Bens dos Catalinos ou Capela dos Catalinos732.
Em S. Pelágio de Soeima havia uma ermida ou Capela de Nossa Senhora do Rosário 
dentro do povoado. As populações desta localidade acudiam sobretudo às romarias de 
Nossa Senhora das Neves, a 5 de agosto em Covelas, Sambade, de S. Bernardino em 
Gebelim e do Divino Santo Cristo de Chacim. 
Em Santa Cruz dos Vales havia uma ermida, a Capela de S. Gonçalo dentro do povoado 
que era administrada por Alexandre Martins do Rego e foi instituída pelo seu tio, o padre 
António do Rego, vigário da Vila de Lindoso. Havia outra ermida dedicada a S. Miguel 
que em 1727 teve autorização arquiepiscopal para se construir, mas que não é citada na 
Memória Paroquial de 1758, talvez nunca tivesse chegado a ser construída733.
Em S. Lourenço de Sendim da Serra havia três ermidas, a Capela de Santo António 
dentro do povoado, a Capela de Santa Eufémia, situada fora do povoado e onde acodem 
romeiros. Distante meia légua (3Km) do povoado, a Capela de Nossa Senhora de Jerusa-
lém que é grande com três altares, um de Nossa Senhora ao centro, outro de S. Marcos à 
direita, e do Santo Cristo à esquerda; esta capela pertence ao provedor da comarca ecle-
siástica que está em Torre de Moncorvo, dependente da Mitra; nesta capela celebram-se 
três solenidades todos os anos, uma na terceira oitava da Páscoa da Ressurreição, outra no 
dia de S. Marcos (25 de abril) e outra no dia de Nossa Senhora de Agosto (dia 15). Esta 
capela de Nossa Senhora de Jerusalém estava situada no lugar da Portela. Foi erigida pelo 
padre Francisco Dias, cura da freguesia e pelos moradores em 18 de setembro de 1603, 
com autorização e registo na arquidiocese de Braga734.
Em São Pelágio de Eucísia (Oucisia) estava uma ermida de S. Sebastião.
Em Santa Justa havia três capelas, a capela de S. Brás no povoado, a capela de Nossa 
Senhora da Conceição que era privada do doutor Paulo Pinto da Costa de Espadanedo, e 
na Quinta de Rio de Vides estava a capela de S. Gonçalo. A capela de Nossa Senhora da 
Conceição em 1746 estaria arruinada, quando Domingos Borges Pinto, morador na Vila 
de Asnes pediu autorização arquiepiscopal para a erigir de novo, porque era administra-
dor do Morgado instituído pelo licenciado Gonçalo Pinto Aires, morador que tinha sido 

732 Este assunto necessita de consulta mais desenvolvida e pormenorizada
733 ADB-UM, Registo Geral, lv. 76, �. 35v-44v
734 ADB-UM, Registo Geral, lv. 7, �s. 227v-228v
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em Vilares da Vilariça735. Os moradores da Quinta de Rio de Vides solicitaram ao arce-
bispo autorização para benzer a capela de S. Gonçalo situada nessa quinta em 1755736.
Em S. Tomé de Vilarelhos, no meio do povoado estava a Capela do Santíssimo Sacra-
mento, com seu cabido (alpendre) com colunas de cantaria; a capela tinha três altares, no 
meio o Santíssimo Sacramento, à direita a Nossa Senhora do Rosário e à esquerda Santo 
António; junto do cabido estava uma fonte do povo feita de cantaria que lançava meia 
telha de água por um chafariz de cantaria. 
A sul do povoado estava a Capela de Santa Marinha que foi erguida pelos moradores de 
Vilarelhos e benzida em 20 de julho de 1731737. 
Num cabeço estava a Capela de Nossa Senhora das Anuzias (ou Angústias, como apa-
rece – hoje Anúncios), bem ornada com três altares, no centro Nossa Senhora, à direita o 
Senhor Cruci�cado e à esquerda Nossa Senhora dos Remédios; tem sino. Tem romaria 
sobretudo no dia dos Prazeres. Tem uma feira em dia de S. Tomé que dura um dia e é 
livre e franca. Em 1737, os moradores desta localidade de Vilarelhos pediram licença 
para terem na capela da Nossa Senhora dos Anúncios (no documento, Angústias) um 
confessionário738.
Adiante, também na coroa do cabeço, está uma Ermida a Santa Bárbara, onde se faz 
romaria. Esta capela foi benzida a pedido do juiz e o�ciais da igreja em abril de 1745739. 
Nesta freguesia de Vilarelhos havia de ser erigida em 1786, com licença da mitra, a capela 
de Santo António da Alegria, junto às casas de João António de Azevedo Lemos, que foi 
benzida em 1790740.
Em 1740 Francisco Pereira Pinto e mulher, moradores neste lugar de Vilarelhos pediram 
autorização para edi�car uma capela no lugar741.
Em S. Catarina de Vilares da Vilariça havia oito capelas, quatro públicas e quatro priva-
das. Na Quinta de Colmeais havia a Capela de S. Lourenço, toda paramentada onde se 
rezava missa, e no dia do santo cantava-se uma missa. 
Na Quinta de Vilar de Cima havia duas capelas. A Capela de Santa Marta que é dos 
moradores, onde se reza missa no dia da Santa e tem os ornamentos. A Capela de Santo 

735 ADB-UM, Registo Geral, lv. 146, �. 75-89
736 ADB-UM, Registo Geral, lv. 113, �s. 388-389v
737 ADB-UM, Registo Geral, lv. 142, �s. 220-222
738 ADB-UM, Registo Geral, lv. 92, �. 415v-417
739 ADB-UM, Registo Geral, lv. 168, �. 270-271
740 ADB-UM, Registo Geral, lv. 218, �. 272; lv 219, �. 266v-267
741 ADB-UM, Registo Geral, lv. 77, �. 218v-224
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António que é privada e administrada por António Pires de Alfândega, e tem paramen-
tos. Esta Capela de Santo António no lugar de Vilar de Cima foi benzida em 1751 pelo 
pároco da paróquia a requerimento de Ana Maria Camelo, residente na vila de Alfândega 
da Fé, após ter obtido autorização arquiepiscopal742.
A Capela de S. João foi instituída em 1691743, e no dia do santo reza-se missa cantada. Foi 
provida de todos os paramentos necessários para a celebração da missa.
A Capela de S. Roque no meio do povoado onde também se reza missa no dia do santo 
e está provida dos paramentos necessários para ela. Esta capela foi instituída e começada 
a construir. Depois a visitação ordenou que se concluísse em 1618 e recebeu nesta data 
autorização para se celebrar a Santa Eucaristia. A sua importância vem do facto da igreja 
matriz se localizar longe e fora do povoado. De património tinha leiras de terra e oliveiras 
deixadas pelos moradores do lugar em testamento744.
A Capela de S. Francisco em 1758 era administrada por Francisco Xavier de Lagoa, onde 
se rezava missa cantada com quatro clérigos, como determinou o instituidor que legou 
dois mil cruzados de bens, mas, “o administrador tira proveito deles e a capela está em ruínas”. 
Teve obrigação para a sua construção instituída em 1664745.
A Capela de Nossa Senhora do Socorro, por cima do lugar, no meio da ladeira, num 
cabeço de fragas de cantaria é privada de herdeiros, onde se reza missa na segunda-feira 
de Páscoa da Ressurreição; junto à capela está uma fonte de água. Comem-se aqui os 
folares no dia de Páscoa, tem romaria no dia da santa. 
A capela de Nossa Senhora da Conceição foi instituída por João Domingues em 1736, 
quando obteve licença para a erigir746.
Em Santiago de Adeganha havia três capelas. No meio do povoado estava a Capela de 
Nossa Senhora do Rosário; no Castelo, sobre a Junqueira e fora do povoado, estava a 
Capela de Nossa Senhora do Castelo, que tem irmandade. Também na Junqueira �cava 
a Capela de S. Martinho no ribeiro chamado de S. Martinho, fora do povoado em um 
prado, que tem dentro a imagem de Nossa Senhora dos Remédios, não tem romaria.
Em Nossa Senhora da Oliveira da Cardenha havia a capela de S. Sebastião, que dizem 
que foi antiga igreja matriz desta povoação. 

742 ADB-UM, Registo Geral, lv.121, �s. 471v-473
743 ADB-UM, Registo Geral, lv. 40, �. 163-164v
744 ADB-UM, Registo Geral, lv. 28, �s. 157-157v e 155-156
745 ADB-UM, Registo Geral, lv. 39, �. 103v
746 ADB-UM, Registo Geral, lv. 93, �. 147v-151v
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Em S. Bartolomeu de Gouveia havia três ermidas, a capela de Nossa Senhora do Rosário, 
dentro do povoado, a capela de Santa Marinha, fora do povoado, e a capela de S. Gonçalo 
na Quinta da Cabreira747. 
Na Vila de S. Vicente de Castro Vicente havia as capelas de S. Sebastião, do Senhor da 
Fraga, Nossa Senhora das Eiras ou Senhora dos Caminhos. A capela de S. Sebastião 
�cava na parte norte da vila. Havia também a capela de Nossa Senhora do Rosário que 
teve licença da mitra em 1743748.
A Capela do Senhor Santo Cristo da Fraga da Vila Velha �cava na parte sul e era de 
devoção antiga, que dizem, “remonta ao tempo dos mouros que ali tinham a sua mesquita, 
neste sítio há uma muralha antiga que existe daqueles tempos de pedra e cal que tem de largura 
32 palmos (7 metros) que ainda ao picão se desfaz com di®culdade”; nesta capela está um altar 
preparado, com a imagem da cruz, Nossa Senhora à direita e S. João à esquerda, num 
retábulo de talha com colunas salomónicas que estão dourando; a este santuário ocorrem 
romeiros a cumprir os seus votos, que pagam pelo seu peso em trigo. A irmandade tinha 
em 1758, 450 irmãos que pagavam por ano quarta de trigo e 300 réis em dinheiro de 
lutuosa. Os estatutos desta confraria foram aprovados em 1742749. O altar desta capela 
foi benzido a pedido da confraria em 1723750. 
A poente estava a Capela de Nossa Senhora das Eiras, que se chama de Senhora dos 
Caminhos; é capela pequena com retábulo de talha por dourar, onde está a imagem da 
Senhora, de 3 palmos (66 cm), com o �lho; não ocorrem romeiros. 
A sul da vila de Castro Vicente �cava a Quinta das Varges que se extinguiu e onde está a 
Capela de S. Gonçalo, com um altar onde está o santo, onde ocorrem romeiros desde há 
oito anos pelos milagres que pratica. 
Em Santiago de Parada há duas capelas fora do povoado, a Capela de Santo Antão no 
sítio da Casa da Barca, onde acode muita gente em romagem, sobretudo no Verão e a 
Capela de Santa Marinha que não tem romaria e é menos frequentada. 
A Capela de Santo Antão �cava situada na Quinta da Casa da Barca na margem do rio 
Sabor. Em 1758 era “o que restou dessa propriedade”. Esta propriedade ainda é citada na 
Relação de Bens dos Marqueses de Távora em 1759, “Hum prazo junto ao Rio Sabor cha-

747 Em 1774, o proprietário João António Pereira de Azevedo e Lemos obteve da arquidiocese autor-
ização para colocar um confessionário na capela - ADB-UM, Registo Geral, lv.139, �. 203v-204

748 ADB-UM, Registo Geral, lv.160, �. 52v-54v
749 ADB-UM, Registo Geral, lv. 128, �. 188-188v
750 ADB-UM, Registo Geral, lv. 56, �. 433v-434
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mado da Barca que rende vinte alqueires de pão trigo e senteio”751. O Santuário, relata o reitor 
de Castro Vicente que desde 1728 “passou a dar tantos e estupendos milagres que é visitada 
por inúmeros romeiros deste reino e de Espanha”. Nos anos antecedentes fez-se novo templo 
de abóboda de tijolo com cunhais em cantaria, com sacristia e casa do eremitão contígua. 
No interior todo ornamentado no altar, um trono em modo de tribuna onde estava o 
Santo todo dourado. A capela tinha as seguintes medidas “do arco ao fundo da capela-mor 
tem 20 palmos (4,40 m) e do arco para baixo 60 palmos (13,20 m) de comprimento, 30 palmos 
(6,6 m) de largura”. Esta obra nova foi benzida pelo pároco da freguesia de Parada em 12 
de agosto de 1744752.
Em 1994 publicou-se um pequeno opusculo sobre O Santuário de Santo Antão de Parada, 
da autoria de António dos Santos Lopes. Diz o autor que a ermida de Santo Antão 
�ca no caminho para a Feira dos Gorazes em Mogadouro753. Supõe que tenham sido 
os Távora que mandaram reformar a ermida e construir a atual capela e dependências e 
que aí se deslocavam754. Como vimos foram. A capela originalmente era o local de culto 
que pertencia à quinta da Barca. O autor diz que num painel do teto, que retrata Santo 
Antão, está pintada a data de 1779. Aponta que a mesma tenha sido construída entre 
1730-1750755. E de facto foi. Conta a tradição, escreve António dos Santos Lopes, que na 
origem havia uma pequena ermida com a imagem de Santo Antão da Barca construída 
pelos habitantes no lugar de Miragaia (Parada, Alfândega), onde vivia o barqueiro756. 
Em S. Martinho de Saldonha havia uma ermida no meio do povoado, a capela de Nossa 
Senhora do Rosário que era administrada por uma confraria. Esta ermida foi erigida em 
1589757.
Em S. Miguel de  Agrobom havia a Capela de S. Lourenço na aldeia das Felgueiras e, 
também, a Capela de S. Sebastião e a Capela de Santa Marinha. Em 1754, foi solicitada 
licença para instalar um confessionário para o padre António Francisco na capela de S. 
Lourenço, na aldeia das Felgueiras,758.

751 IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, Mç. 133, Doc. 37 (cota provisória/ 
/Documentação não tratada arquivisticamente), �. 12

752 ADB-UM, Registo Geral, lv. 165, �. 394-396
753 Lopes, António, 1994, p. 78
754 Idem, ibidem, p. 29, 15
755 Idem, ibidem, p. 25
756 Idem, ibidem
757 ADB-UM, Registo Geral, Cx. 244, mç. 16
758 ADB-UM, Registo Geral, lv. 108, �s. 238v-239v
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Em Santo Apolinário (S. Bartolomeu) de Valpereiro há duas capelas dentro do lugar, a 
Capela de Nossa Senhora do Rosário e a de S. Bartolomeu, e uma milha fora do lugar a 
Capela de S. Geraldo. Em 1778, teve licença da mitra para ser edi�cada a capela de Santo 
António, junto das casas do padre Gaspar de Sá759. Esta capela foi benzida em 1780760. 
A capela de Nossa Senhora do Rosário teve obrigação para a sua construção em 1588761.
Em S. Martinho (Bispo de Dume) de Gebelim havia a capela de S. Bernardino de Sena 
com irmandade que a administrava e onde se celebrava romaria no dia do santo; dentro 
do povoado havia a capela de Nossa Senhora do Rosário que era administrada pelo povo. 
Esta capela tem registo arquiepiscopal em 1614762. A obrigação para a sua construção foi 
instituída em 1578763.
Em Santa Comba de Chacim havia na vila a Capela de S. Sebastião, na saída para sul; a 
Capela de S. Caetano, na saída para nascente; a Capela de Nossa Senhora do Desterro, 
que foi a antiga matriz. 
Tinha também um importante santuário a Capela de Nossa Senhora de Balsamam, que 
�cava distanciada da vila, meia légua (3 km), num ermo onde estavam instalados a Con-
gregação dos Padres e Leigos do Hábito da Sempre Imaculada Conceição. O santuário é 
muito frequentado por romeiros; tem 7 passos em capelinhas ou edículas, com imagens 
de vulto. Acodem procissões na Segunda-feira depois das oitavas da Páscoa das Flores, 
dia em que a igreja celebra o mistério de Nossa Senhora dos Prazeres. Todos os anos os 
devotos acorrem em romaria à milagrosa imagem de Nossa Senhora de Balsamam764. 

759 ADB-UM, Registo Geral, lv. 209, �. 339-339v
760 ADB-UM, Registo Geral, lv. 212, �. 347v
761 ADB-UM, Registo Geral, Cx. 250, mç. 5
762 ADB-UM, Registo Geral, lv. 12, �s. 56v-58
763 ADB-UM, Registo Geral, Cx.252, mç. 26
764 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 10, nº. 287 – Chacim



Alfândega da Fé

227

Capelas

Localidade
Públicas Privadas

Oragos e Outras devoções Oragos e Outras devoções Administração

Alfândega da fé

Capela de S. Sebastião
Capela de Nossa Senhora da 

Conceição, Santo António e S. 
Francisco Xavier

Amador de Bandos 
Pegado

Capela do Espírito Santo

Capela de S. Gonçalo, Santiago, 
apóstolo, e de S. Rodrigo

Gonçalo José 
Machado

Capela da Casa dos Távora
Cónego na Patriarcal 
Henrique Vicente de 

Távora

Cerejais Ermida de S. Sebastião

Quinta do Rio das Cabras Capela de S. Gonçalo -

Ferradosa Capela de S. Miguel com sacrário e a 
devoção ao Santíssimo Sacramento

Quinta de Picões Capela de Santa Catarina

Pombal Capela de Santo António Simão de Escovar

Quinta de Vale das Cordas Capela de Santo António foi igreja 
matriz, em 1758 resta a capela-mor.

Sendim da ribeira Capela de Nossa Senhora do Rosário 
[fundada em 1593]

Quinta do Sardão - Capela de Santa Bárbara -

Valverde
Capela de S. Sebastião Capela de Nossa Senhora da 

Conceição
Administra Apolinário 
da Costa, do lugar de 

VilarelhosCapela de S. Bernardino

Vilar chão Capela de S. Sebastião Capela de Nossa Senhora do 
Rosário Irmandade

Quinta da Lagoinha -
Capela de S. Domingos, Nossa 

Senhora das Neves, Santo Amaro 
imagem venerada por romeiros 

-

Localidade
Públicas Privadas

Oragos e Outras devoções Oragos e Outras devoções Administração

Sambade

Capela da Nossa Senhora do Rosário 
no Bairro da Torre

-

Capela de Santo António no cimo do 
Bairro Grande

Capela de S. Sebastião

Cabido (alpendre) no Bairro Grande 
que cobre um cruzeiro de pedra que é 
onde principiaram os milagres do Senhor 

da Saúde

Quinta de Covelas - Capela de Nossa Senhora das 
Neves Tem irmandade
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Quinta de Vila Nova Capela de Santiago, Nossa Senhora, 
Nossa Senhora dos Prazeres, S. Roque

Capela de S. Francisco Xavier; 
ou Capela dos Catalinos

Religiosos da Lousa 
Trinitários Calçados; 

administra Luís 
Lázaro Pinto Cardoso

Sendim da serra

Capela de Santo António
Capela de Nossa Senhora de 
Jerusalém, S. Marcos Santo 

Cristo celebra-se três solenidades
Provedor da comarca 

eclesiásticaCapela de Santa Eufémia onde 
acodem romeiros

Soeima Capela de Nossa Senhora do Rosário -

Vales
[Capela de S. Miguel – 1727 – Obteve 

licença para construção ADB-UM, 
Registo Geral, lv. 76, �. 35v-44v.]

Capela de S. Gonçalo Administra Alexandre 
Martins do Rego

Eucísia Ermida de S. Sebastião -

Santa justa Capela de S. Brás Capela de Nossa Senhora da 
Conceição

Doutor Paulo Pinto da 
Costa de Espadanedo

Quinta de Rio de Vides - Capela de S. Gonçalo -

Vilarelhos

Capela do Santíssimo Sacramento, 
com cabido (alpendre) com colunas de 
cantaria, Nossa Senhora do Rosário 

Santo António

-
Capela de Santa Marinha

Capela de Nossa Senhora das Anuzias 
(Anúncios) num cabeço Senhor 
Cruci�cado Nossa Senhora dos 

Remédios romaria no dia dos Prazeres

Ermida a Santa Bárbara num cabeço

Vilares da vilariça

Capela de S. João

Capela de S. Francisco Administra Francisco 
Xavier de Lagoa

Capela de S. Roque

Capela de Nossa Senhora do Socorro 
Tem romaria no dia da santa

Quinta de Vilar de Cima Capela de Santa Marta Capela de Santo António Administra António 
Pires de Alfândega

Quinta de Colmeais -
Capela de S. Lourenço celebra 

missa, e no dia do santo canta-se 
uma missa

-

Adeganha
Capela de Nossa Senhora do Rosário Capela de Nossa Senhora do 

Castelo Irmandade
Capela de S. Martinho

Cardenha Capela de S. Sebastião
Foi antiga igreja matriz

Gouveia
Capela de Nossa Senhora do Rosário

Capela de Santa Marinha

Quinta da Cabreira Capela de S. Gonçalo

Junqueira Capela de S. Martinho, Nossa 
Senhora dos Remédios



Alfândega da Fé

229

Castro vicente

Capela de S. Sebastião
Capela do Senhor da Fraga 

Devoção antiga, Nossa Senhora 
e S. João; 

Tem romaria

Irmandade de 450 
irmãos;Capela de Nossa Senhora das Eiras 

ou Senhora dos Caminhos

Quinta das Varges Capela de S. Gonçalo; 
Ocorrem romeiros desde 1750

Parada Capela de Santa Marinha

Quinta da Casa da Barca
Capela de Santo Antão 

Acodem em romaria, desde 1728, 
romeiros deste reino e de Espanha, 

sobretudo no Verão

Saldonha Capela de Nossa Senhora do Rosário Tem confraria.

Agrobom
Capela de Santa Marinha

Capela de S. Sebastião

Capela de S. Lourenço

Aldeia das Felgueiras

Capela de Nossa Senhora do Rosário

Valpereiro

Capela de S. Geraldo

Capela de Nossa Senhora do Rosário
Romaria no dia do santo Capela de S. Bernardino de Sena Irmandade

Gebelim

No quadro registam-se 25 paróquias e 14 lugares ou quintas, no total 39 povoados. 
Distribuem-se por estas localidades 67 capelas. Destas, 48 capelas são públicas, isto é, 
administradas pelo povo. As privadas são 19. Quatro são administradas por uma irman-
dade que tem a seu cargo a manutenção do edifício, seu embelezamento e promover os 
paramentos e alfaias para o culto. Cinco estão situadas em quintas e subentende-se que 
pertencem aos proprietários dessas propriedades. Duas são administradas por instituições 
religiosas. As restantes são administradas por indivíduos leigos ou religiosos, familiares 
dos instituidores. Há duas capelas em que os curas mencionam que são o que resta da 
antiga igreja matriz. E são a Capela de Santo António na Quinta de Vale das Cordas que 
foi igreja matriz e resta em 1758 a capela-mor. Na Cardenha a Capela de S. Sebastião foi 
antiga igreja matriz.
O signi�cado de capela neste período não entende só o edifício onde se exerce o culto 
religioso. Engloba um dote que alguém fez para que o culto fosse possível, o instituidor, 
fosse individual ou coletivo. 
Em algumas, os administradores ou a própria devoção popular encarregaram-se de pro-
mover romarias, fazendo publicidade aos pretensos milagres associados à devoção lá cele-
brada. As capelas onde acorriam romaria eram: em Vilar Chão na Quinta da Legoinha 
onde estava a Capela de S. Domingos, imagem de Santo Amaro era venerada por romei-
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ros; em Sambade havia dois locais de culto popular no Bairro Grande, num cruzeiro de 
pedra coberto que é “onde principiaram os milagres do Senhor da Saúde”; a Capela de Nossa 
Senhora das Neves onde acorrem em romaria de vários locais; em S. Lourenço de Sendim 
da Serra na Capela de Nossa Senhora de Jerusalém celebravam-se anualmente três sole-
nidades; também à Capela de Santa Eufémia acodem romeiros; em Vilarelhos havia 
romaria no dia dos Prazeres e feira em dia de S. Tomé na Capela de Nossa Senhora das 
Anuzias (Anúncios) situada num cabeço; Vilares da Vilariça Capela de Nossa Senhora 
do Socorro celebra romaria no dia da santa, na Quinta de Colmeais na Capela de S. Lou-
renço celebra-se missa, e no dia do santo canta-se uma missa; em Castro Vicente havia 
devoção antiga na Capela do Senhor da Fraga, onde se fazia forte romaria e na Quinta 
das Varges, na Capela de S. Gonçalo, ocorriam romeiros desde 1750. Em Gebelim na 
Capela de Nossa Senhora do Rosário, havia romaria no dia do santo.
A mais famosa realizava-se em Parada, na Quinta da Casa da Barca onde estava a Capela 
de Santo Antão, onde faziam romaria, desde 1728, e chegavam “romeiros deste reino e de 
Espanha, sobretudo no Verão”. 
Eram 12 as capelas onde se realizavam romarias e onde acudiam romeiros à procura de 
salvação e de milagres. Destacámos quatro: Nossa Senhora de Jerusalém, Santo Antão 
da Barca, Senhora dos Anúncios e Senhor da Fraga, que deviam ser os locais de peregri-
nação mais concorridos e de mais fama. A sua localização permite-nos identi�car alguns 
caminhos: Nossa Senhora de Jerusalém na estrada de Moncorvo, via Cilhade para Alfân-
dega e em direção a norte; Santo Antão da Barca, no sítio da transposição do rio Sabor 
num caminho que vinha a Parada; o Senhor da Fraga, noutro ponto de transposição do 
rio Sabor, na estrada que vinha de Mogadouro para Castro Vicente, via Zacarias para 
Alfândega; a Senhora dos Anúncios na estrada que seguia de sul para Bragança pelo vale 
da Vilariça; também aqui cruzava o caminho que vinha de Alfândega para Vila Flor. À 
capela de Santo Antão da Barca chegavam romeiros vindos do país vizinho, seguindo um 
percurso que ligaria Salamanca a Braga.
Também em Zacarias, mesmo estando a igreja destruída, em 1758 havia romaria no dia 
1 de agosto em celebração do dia de S. Pedro ad vincula.
O padre de Soeima assinala que as romarias que os seus paroquianos acorriam eram as 
que se realizavam nas localidades vizinhas Nossa Senhora das Neves, a 5 de agosto em 
Sambade, S. Bernardino em Gebelim e o Divino Santo Cristo de Chacim.
Fora dos concelhos de Alfândega e de Castro Vicente havia a romaria da Nossa Senhora 
dos Prazeres na capela de Balsamão. Nesta as autoridades de ambos os concelhos iam em 
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procissão àquele santuário com as suas varas levantadas.
Relativamente a devoções o culto a S. Sebastião está muito disseminado com oito cape-
las e quatro altares nas igrejas paroquiais. O culto a este mártir, associado à proteção dos 
povoados contra a peste, prosperou bastante com o nascimento de D. Sebastião no dia 
desse Santo, a 20 de janeiro de 1554, quando circularam por Lisboa em Ação de Graças 
procissões onde se exibiu algumas relíquias desse Santo. Inclusive o papa Gregório XIII 
enviou para o rei, a seu pedido, uma relíquia do martírio do Santo, uma seta ensanguen-
tada765. O rei patrocinou a construção de diversos templos, em Lisboa, em Évora766, em 
Setúbal e no Cabo de S. Vicente767, dedicados a este Santo. Em Setúbal pretendia o rei 
instalar a Ordem da Seta num templo dedicado a S. Sebastião768. A íntima relação entre 
os Távora e D. Sebastião pode ter in�uenciado o desenvolvimento do culto deste Santo 

765 Cruz, Maria, 2009, pp. 268-269
766 Idem, ibidem, p. 199
767 Idem, ibidem, p. 259
768 Idem, ibidem, p. 303

Ruínas da antiga igreja de S. Pedro ad vincula de Zacarias.
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nos seus domínios. Em 1758, o culto a S. Sebastião é dos mais abundantes segundo o 
recenseamento feito por Viriato Capela nas Memórias Paroquiais do Distrito de Bragança769. 

A Misericórdia
Havia ainda duas capelas da Misericórdia, uma em Alfândega da Fé e outra em Castro 
Vicente. 
O reitor de Alfândega da Fé diz que a Casa da Misericórdia, tem capela indecente para 
o culto. A sua origem era desconhecida. Não tinha estatutos, e nunca teve capelão. Tem 

769 Capela, José, 2007, p. 154

Igreja da Misericórdia
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uma confraria que presta contas ao juiz da provedoria da comarca de Torre de Mon-
corvo. Cada confrade paga por ano meio alqueire de centeio e de lutuosa três tostões. De 
património tem dez almudes de azeite que lhe deixaram os confrades falecidos. Tem na 
capela-mor uma imagem de Nossa Senhora da Misericórdia vestida de roupa velha.
A igreja teve reforma depois de 1758. Em 1763 a arquidiocese passou autorização ao 
padre Ângelo de Sequeira para benzer a Igreja da Misericórdia770. Dois anos depois o 
Provedor e os irmãos da Misericórdia solicitaram ao Desembargo Régio novos estatutos 
e provisão para obterem proteção régia, porque “se lhe haver perdido pela deterioridade do 
tempo o que tinhão da mesma graça”771. No entanto o o�cial encarregue de celebrar o novo 
documento informou que tinha dúvidas que alguma vez a Misericórdia tenha tido esta-
tutos ou proteção régia. Por isso propõe que seja passada nova mercê.
 A vila de Castro Vicente tinha também a sua Santa Casa de Misericórdia com Com-
promisso Real mas de fundação desconhecida, segundo o reitor da igreja em 1758. No 
entanto ela deve ter sido fundada em 1587 quando se celebrou o contrato de hipoteca e 
obrigação para a construção da sua igreja772. Os irmãos eram em número de 25 e elegiam 
anualmente o Provedor, escrivão, procurador e mordomo. Na capela tinham um altar-
mor onde estava a imagem do Senhor Cruci�cado e a imagem do apóstolo S. Paulo e 
num nicho fechado estava o Senhor dos Passos. A capela tinha os adornos necessários 
ao culto773.
A vila de Chacim também tinha Capela da Misericórdia com 12 irmãos e 1 provedor que 
eram eleitos pelos o�ciais da Câmara. O reitor desconhecia a sua origem.774. 

As Irmandades e Confrarias
Algumas irmandades estavam sedeadas em capelas que administravam e outras tinham o 
seu altar nas igrejas paroquiais. A obrigação delas era cuidar do altar do seu santo patrono 
e do espaço. Um juiz presidia aos destinos da organização.
Na igreja paroquial de S. Pedro de Alfândega da Fé havia uma irmandade de S. Pedro 
constituída por clérigos seculares e que admitia irmãos leigos; o Santíssimo tinha também 
uma irmandade. Ambas haviam sido criadas sem autorização ordinária e não tinham 

770 ADB-UM, Registo Geral, lv. 125, �. 271v-272
771 IAN/TT, Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, mç. 36, Doc. 72
772 ADB-UM, Registo Geral, Cx. 250, mç. 1
773 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 12 Memória 458 – Castro 

Vicente
774 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 10, nº. 287 – Chacim
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estatutos. A confraria do Santíssimo da igreja de S. Pedro de Alfândega obteve em 1766 
os seus estatutos aprovados pelo superior diocesano775.
No lugar do Castelo foi ereta uma confraria do Senhor que teve autorização para se 
benzer o sacrário e o tabernáculo do seu altar em 1724776.
Na Ferradosa, a igreja paroquial tinha uma irmandade da Nossa Senhora do Rosário que 
celebrava festa a 15 de agosto.
Em Santa Marinha de Pombal, a igreja paroquial tinha uma irmandade a Santo Amaro 
que cuidava do altar deste santo.
Na igreja paroquial de Valverde havia uma confraria do Senhor que tinha Bula Apostó-
lica.
Em Vilar Chão todos os cinco altares da igreja tinham a sua confraria, que dispunham 
de parcos recursos.
Em Sambade havia três irmandades. Uma das Benditas Almas, que cuidava do seu altar 
na igreja matriz. As outras duas estavam sedeadas nas capelas. A irmandade de S. Bernar-
dino na capela de Nossa Senhora do Rosário do Bairro da Torre, e a irmandade na capela 
da Nossa Senhora das Neves em Covelas. A confraria da capela de Nossa Senhora das 
Neves em Covelas teve os seus estatutos aprovados em 1726777.
Na igreja de Soeima o altar de Santa Luzia tinha irmandade.
Em Vilarelhos a igreja tinha duas irmandades, uma do Menino Jesus e outra do Nome 
de Deus. 
Em Vilares da Vilariça, o altar de Nossa Senhora do Rosário tinha uma irmandade com 
300 irmãos e que, quando um deles morria tinha um ofício de nove padres; cada irmão 
contribuía por ano com um quarto de centeio. Na igreja havia a confraria do Santíssimo 
Sacramento que tinha mais de 200 irmãos com a responsabilidade de cuidar do sacrário 
no altar-mor. Era desta confraria que saiam doze irmãos para pegar nas varas do pálio, 
trajados com as suas opas vermelhas e acompanhavam o Senhor quando saia de visita 
aos enfermos nos terceiros domingos de cada mês, ocasião celebrada com missa cantada 
e procissão pelo adro. Cada irmão contribuía com quarta de centeio. Esta confraria o�-
cialmente designada de Santo Nome de Deus obteve con�rmação dos seus estatutos em 
um de abril de 1745778.
O pároco de Gouveia diz que na igreja matriz há uma irmandade de S. Bartolomeu, fun-

775 ADB-UM, Registo Geral, lv. 137, �. 36v-38v
776 ADB-UM, Registo Geral, lv. 74, �. 262-263
777 ADB-UM, Registo Geral, lv. 176, �. 362v-363
778 ADB-UM, Registo Geral, lv. 168, �. 261-262v
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dada em 1722 quando obteve a sua autorização e estatutos779.
Na igreja Matriz de Agrobom havia no altar da Nossa Senhora do Rosário, que se festeja 
a 15 de agosto, uma confraria com estatutos desde 26 de janeiro de 1593780. Na igreja 
anexa de Valpereiro havia uma irmandade de S. Bartolomeu com Bula Apostólica. 
As restantes localidades não possuíam na sua igreja matriz qualquer irmandade ou con-
fraria.
Em Chacim havia quatro irmandades e só uma, a de Nossa Senhora do Rosário, tinha 
Bula Apostólica781. Em 1760, o juiz da igreja e o mordomo da confraria de Nossa Senhora 
do Rosário, junto com os o�ciais e irmãos da confraria pediram autorização para instalar 
um confessionário na igreja782.

A ação do Santo Ofício
O Santo Ofício ou como conhecemos a Inquisição foi uma instituição de caráter eclesiás-
tico que funcionava como tribunal superior que superintendia assuntos de carater moral, 
disciplinar: a bigamia, a sodomia e a bruxaria, combater as formas de heresia: luteranismo, 
judaísmo e islamismo, e as blasfémias e proposições heréticas incidindo sobre a sociedade 
civil e clerical. 
Os antecedentes que levaram à fundação deste tribunal começam quando da ordem de 
expulsão ou conversão dos judeus de Espanha, muitos refugiaram-se em Portugal. Aqui, o 
rei D. Manuel recebeu-os paci�camente. No entanto pressionado pelos sogros dá ordem 
de conversão. Adesão foi voluntária. Embora muitos continuassem camu�adamente a 
seguir a lei Mosaica. Nas terras dos Távora onde havia uma grande comunidade judaica 
eles constituíam uma fonte importante de rendimentos. Em 1520 o rei D. Manuel passou 
uma carta de privilégio aos cristãos-novos de S. João da Pesqueira para que pagassem 
como os cristãos-velhos783. Este tipo de privilégios foi o que passou a vigorar em outras 
comunidades dentro do senhorio dos Távora, Alfândega e Mogadouro. Os cristãos-novos 
passaram a ser como cristãos-velhos. Será que a comunidade de cristãos-velhos estava 
preparada para aceitar no seu seio aquela gente que sempre viveu à parte e em categoria 
subalterna? Suponho que não e as consequências serão aquelas que vamos assistir. Os cris-

779 ADB-UM, Registo Geral, lv. 56, �. 143
780 ADB-UM, Registo Geral, lv. 1, �. 203-204
781 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 10, nº. 287 – Chacim.
782 ADB-UM, Registo Geral, lv.115, �. 346v-347v
783 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 35, �. 131
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tãos-velhos movidos pela mesquinhez, inveja e ganância, não vão querer ser ultrapassados 
por aquela comunidade de cristãos-novos. O rei também não quer que a sua fronteira, 
onde aquela comunidade habita, �que despovoada. Os senhores donatários também não 
querem perder rendimentos nem gente dos seus domínios. Há dois interesses poderosos 
que vão concorrer para que a comunidade de cristãos-novos de Alfândega sobreviva. 
Também as vicissitudes políticas concorreram para que a comunidade de cristãos-novos 
em Portugal passasse por períodos de tolerância. Uma tolerância interesseira de facto. A 
primeira ocorreu no reinado de D. Sebastião que tinha promulgado uma isenção de 10 
anos sobre o con�sco de bens dos cristãos-novos e a permissão de estes quando aban-
donassem o reino poderem vender o seu património, a troco de um empréstimo à coroa. 
Durante o curto reinado do Cardeal D. Henrique (1578-1580), Inquisidor-Geral do 
reino, solicita ao Papa Gregório XIII um Breve que revogasse aquelas medidas sobre os 
cristãos-novos784.
A Inquisição foi fundada em Portugal no reinado de D. João III, 1536, importando o 
modelo e organização de Espanha, onde esta instituição estava há mais tempo implan-
tada. Sugere-se que foi por pressão do rei e governo de Espanha que ela foi instalada em 
Portugal. Tinha estatutos outorgados pela Corte Pontifícia mas funcionava na dependên-
cia da Coroa. O inquisidor-geral era apresentado pelo rei ao Papa que validava a nomea-
ção. E este nomeava, depois de consultado o rei, o Conselho Geral. Os seus funcionários 
são clérigos seculares com formação canónica. A elevada formação e qualidade dos seus 
quadros permitiu que a passagem por este Tribunal Superior fosse um trampolim para 
outras funções burocráticas785.
Ganhou projeção os casos contra os cristãos-novos acusados de judaizarem. Tinha 
também outra função habilitar indivíduos quanto à sua ascendência validando a promo-
ção social. Ser familiar do Santo Ofício era um estatuto social acessível aos membros das 
classes inferiores endinheiradas, sobretudo a burguesia rural. A partir da sua habilitação 
o individuo podia aspirar a ascender à classe nobre.
Conhecem-se alguns casos de indivíduos de Alfândega da Fé que foram habilitados 
para familiares deste tribunal. Essa habilitação obrigava a fazer prova genealógica da sua 
ascendência.
Os casos recolhidos para ilustrar este assunto são todos do século XVIII e estão apresen-
tados no quadro anexo.

784 Polónia, Amélia, 2009, pp. 237-238
785 Mattoso, José, 1993, vol. III, pp. 160-161
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Na lista dos propostos para a governança da vila de Alfândega e de Castro Vicente, 
depois de 1759, surgem membros dessas comunidades com o estatuto de familiares do 
Santo Ofício. Em Castro Vicente só nos apareceu um individuo, Francisco Manoel da 
Rocha, natural e morador do lugar de Peredo, que havia sido juiz ordinário da Vila e 
desempenhava a função de capitão da ordenança, era familiar do Santo Ofício786. Em 
Alfândega da Fé identi�cámos quatro indivíduos. O mais importante era Amador de 
Bandos Pegado familiar do Santo Ofício, �lho de Vicente de Bandos “capitam mor que 
foy em Mirandella” e morador nesta vila. Nas aldeias residiam alguns indivíduos com este 
estatuto. Em Sendim da Serra residia Antonio Pereira familiar do Santo Ofício; em 
Cerejais Manoel Pires Luis familiar do Santo Ofício e capitão da ordenança; e na Carde-
nha José Esteves familiar do Santo OÒcio787. E se compararamos com o quadro anexo, 
todos desempenham cargos castrenses na milícia.
No quadro expositivo que anexámos faremos um retrato de alguns casos que correram no 
tribunal da Inquisição com indivíduos oriundos de Alfândega da Fé. 
Em Alfândega havia uma importante comunidade hebraica. Era residente sobre-
tudo em Sambade e estava perfeitamente integrada. Em 1309, quando Sambade 
e Alfândega estabelecem a Postura de fusão das duas localidades entre os presen-
tes a testemunhar o documento encontram-se indivíduos que pela onomástica se 
podem identi�car como membros dessa comunidade788. Pelos apelidos dos casos de  
Sambade de 1640 podemos identi�car, através do Tombo desta localidade de 1591, alguns 
ascendentes daqueles, caso de Miguel de Leão e de Diogo de Leão789. A onomástica não 
é argumento su�ciente para distinguir e identi�car os indivíduos oriundos daquela comu-
nidade. A sua integração era tão perfeita que eles usavam os mesmos apelidos que usava 
a comunidade cristã. Era uma comunidade que fazia do comércio o seu modo de vida. E 
no mesmo documento de 1309 nos surge um feirante, cuja onomástica não permite a�r-
mar se era de uma comunidade ou de outra. Era homem de Sambade e membro do seu 
consilium de Homens Bons, a governança da terra790. Por ser uma comunidade discreta, 

786 IAN/TT, Desembargo do Paço, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, Pautas das Vereações das 
Câmaras, mç. 1391, cx. 1483, Castro Vicente 1760-1762, (Documentação não tratada arquivistica-
mente)

787 IAN/TT, Desembargo do Paço, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, Pautas das Vereações 
das Câmaras, mç. 1391, cx. 1483, Alfândega da Fé 1762-1765, 30 �s, (Documentação não tratada 
arquivisticamente)

788 IAN /Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, �s. 67v-68 v. – A testemunhar a procuração e 
a postura estavam Alberto Abraães e João Abraães. – cf. Tavares, Maria José, 1982, p. 83

789 ADB-UM, Registo Geral, lv. 4, �s. 157v-161
790 IAN /Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, �s. 67v-68 v
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laboriosa e endinheirada e que vivia em regiões de povoamento deprimido e na fronteira, 
a Inquisição não foi muito contundente e agressiva na sua ação. No entanto, muitos indi-
víduos desta comunidade partiram para outras paragens e longe se instalaram791.
A ação do Tribunal da Inquisição incidiu particularmente sobre os comportamentos 
judaizantes. Os primeiros casos surgiram em 1560 e 1570. Ambos os casos resultaram na 
libertação e numa pena de penitência e doutrinação.
O perjúrio e acusação falsa através de dissimulação praticada por cristãos-velhos para 
denunciar os cristãos-novos era severamente condenada. Um caso que relatámos de 1577, 
a acusada fazia-se passar por cristã-nova, e adotou o nome falso de Luísa e in�ltrava-se 
por entre os alegados cristãos-novos para os denunciar. Este comportamento foi severa-
mente castigado com degredo.
Também os cristãos-velhos eram incomodados quando defendiam propostas heréticas 
que causavam alvoroço social ou praticavam o concubinato.
As perseguições aos cristãos-novos também suscitaram por parte de alguns cristãos- 
-velhos oposição. Relevante foi o ato de insubordinação de um soldado que impediu que 
o Santo Ofício pudesse exercer a sua ação. Foi condenado e admoestado.
Mas, os casos que tiveram maior repercussão foram os seis que registámos de 1640, e 
que foram objeto de análise por António Júlio Andrade e Maria Fernanda Guimarães 
na obra publicada em 2013 os Marranos em Trás-os-Montes: Judeus-Novos na Diáspora: o 
caso de Sambade792. Todos os indivíduos envolvidos foram soltos. Nenhum foi executado 
ou condenado a penas graves. A mais grave, por ser objeto de humilhação pública foi uso 
de hábito penitencial perpétuo. Mesmo este foi revogado. A pena mais comum aplicada 
às vítimas foi �carem circunscritas à cidade de Coimbra em liberdade, por algum tempo.
Em 1662 há um caso de um cristão-novo que é retido por prática de bigamia e de judai-
zar enquanto outro foi só de judaizar. Ambos foram condenados à con�ssão e depois 
soltos. Eram naturais de Alfândega da Fé mas viviam em Mogadouro e em Monforte de 
Rio Livre, terras do mesmo senhorio donatário. Também se encontram casos de cristãos 
velhos acusados de prática de judaísmo. Um dos casos, de 1704, foi o de pai e �lho que 
foram retidos por crime de judaísmo, que acabaram soltos sem qualquer pena aplicada. O 
último caso foi o de uma cristã-nova, solteira, natural de Alfândega da Fé que foi retida 
duas vezes. A primeira em 1725 residia em Almeida e foi condenada a penitência. A 
segunda vez, dois anos depois, residia em Lisboa e só foi reprendida.
Nenhum dos acusados de prática de judaísmo, apostasia ou heresia foram condenados à 

791 Sobre o assunto ver: Andrade, António Júlio, 2013; Andrade, António Júlio, 2012; Afonso, Berta, 
1985, pp. 607-636

792 Andrade, António Júlio, 2013
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fogueira. Que é sintomático e não corrobora com o preconceito que existe sobre a ação da 
Inquisição contra os cristãos-novos. O único caso grave de condenação a pena de degredo 
foi a cristã-velha que por artimanha se in�itrou para denunciar os possíveis praticantes de 
judaísmo. Interessante também veri�car pela análise dos casos compulsados, que embora 
estes indivíduos fossem naturais de Alfândega da Fé, muitos residiam noutras localidades 
do país. A maioria dedicava-se ao comércio como mercadores e almocreves.
O Tribunal da Inqusição foi extinto e transformado pelo Marquês de Pombal. Também a 
distinção entre cristãos-novos e cristãos-velhos terminou durante o seu governo.

Pormenor da Região de Trás-os-Montes.

Seco, Fernando Álvares, Portugalliae que olim Lusitania, novissima & exactissima descriptio, Roma, 1560, gravura, p&b ; 33,80x51,10 
cm, em folha de 36,30x53,20 cm: in BNP http://purl.pt/5901/3/cc-803-v_JPG/cc-803-v_JPG_24-C-R0150/cc-803-v_0001_1_
p24-C-R0150.jpg (consultado a 30/06/2015);
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As Habilitações do Santo Ofício

Ano Pretendente a 
familiar Estatuto Social Residência Naturalidade Filiação Naturalidade dos Pais Avoenga Naturalidade dos avós Fonte

1718 Aleixo Borges de Sá Alferes de cavalos Vale Benfeito Domingos Borges
Maria Morena

Bornes
Sambade, termo da vila de 
Alfândega

Domingos Borges Lugar de Bornes, termo de Bra-
gança

IAN/TT, Tribunal do Santo Ofí-
cio, Conselho Geral, Habilitações 
Incompletas, doc. 46Catarina Domingues

1723 Alexandre Pires 
Valente

Capitão da Orde-
nança da vila de 
Mós

Vila de Mós Lugar de Carviçais, 
termo da vila de Mós

João Pires Valente Vila de Mós Francisco Pires Valente Naturais e moradores na vila de 
Mós

IAN/TT, Tribunal do Santo Ofí-
cio, Conselho Geral, Habilitações 
Incompletas, doc. 67Maria Antónia

Maria Luís Valverde, termo da vila de 
Alfândega da Fé

João Domingues Valverde, termo da vila de Alfân-
dega da FéCasado com Maria Luís

- Vila de Alfândega 
da Fé

Pedro Machado de Sá Vila de Alfândega Baltasar Machado de Sá Vila de Alfândega da Fé

D. Ana Maria de Sá Isabel de Mesquita 
Cabral

Helena de Morais Vale Benfeito, termo de 
Bragança

João de Morais de 
Oliveira

Vale Benfeito, termo de Bragança

Marta Borges

1753 António Machado 
de Sá

- Grijó Vale Benfeito Paulo Machado de Sá Alfândega da Fé Pedro Machado de Sá - IAN/TT, Tribunal do Santo Ofí-
cio, Conselho Geral, Habilitações 
Incompletas, doc. 563Helena Meneses 

Catarina Luís Pereira Vale Benfeito Domingos Luís Pereira - 

Casado com: Maria Nunes

- - - Filha natural do padre 
Francisco Gonçalves

- Domingos Gonçalves -
Maria de Jesus

Joana Martins

Maria Rodrigues, solteira Francisco Anes

Isabel Rodrigues

1762 Francisco José de 
Moura

- Natural freguesia de Santa Marinha de 
Pombal, concelho de Alfândega da Fé
-

Vicente de Moura - - - IAN/TT, Tribunal do Santo Ofí-
cio, Conselho Geral, Habilitações 
Incompletas, doc. 1781

Maria de Escobar
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As Habilitações do Santo Ofício

Ano Pretendente a 
familiar Estatuto Social Residência Naturalidade Filiação Naturalidade dos Pais Avoenga Naturalidade dos avós Fonte

1718 Aleixo Borges de Sá Alferes de cavalos Vale Benfeito Domingos Borges
Maria Morena

Bornes
Sambade, termo da vila de 
Alfândega

Domingos Borges Lugar de Bornes, termo de Bra-
gança

IAN/TT, Tribunal do Santo Ofí-
cio, Conselho Geral, Habilitações 
Incompletas, doc. 46Catarina Domingues

1723 Alexandre Pires 
Valente

Capitão da Orde-
nança da vila de 
Mós

Vila de Mós Lugar de Carviçais, 
termo da vila de Mós

João Pires Valente Vila de Mós Francisco Pires Valente Naturais e moradores na vila de 
Mós

IAN/TT, Tribunal do Santo Ofí-
cio, Conselho Geral, Habilitações 
Incompletas, doc. 67Maria Antónia

Maria Luís Valverde, termo da vila de 
Alfândega da Fé

João Domingues Valverde, termo da vila de Alfân-
dega da FéCasado com Maria Luís

- Vila de Alfândega 
da Fé

Pedro Machado de Sá Vila de Alfândega Baltasar Machado de Sá Vila de Alfândega da Fé

D. Ana Maria de Sá Isabel de Mesquita 
Cabral

Helena de Morais Vale Benfeito, termo de 
Bragança

João de Morais de 
Oliveira

Vale Benfeito, termo de Bragança

Marta Borges

1753 António Machado 
de Sá

- Grijó Vale Benfeito Paulo Machado de Sá Alfândega da Fé Pedro Machado de Sá - IAN/TT, Tribunal do Santo Ofí-
cio, Conselho Geral, Habilitações 
Incompletas, doc. 563Helena Meneses 

Catarina Luís Pereira Vale Benfeito Domingos Luís Pereira - 

Casado com: Maria Nunes

- - - Filha natural do padre 
Francisco Gonçalves

- Domingos Gonçalves -
Maria de Jesus

Joana Martins

Maria Rodrigues, solteira Francisco Anes

Isabel Rodrigues

1762 Francisco José de 
Moura

- Natural freguesia de Santa Marinha de 
Pombal, concelho de Alfândega da Fé
-

Vicente de Moura - - - IAN/TT, Tribunal do Santo Ofí-
cio, Conselho Geral, Habilitações 
Incompletas, doc. 1781

Maria de Escobar
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Processos da Inquisição (1560-1726)

Processo Estatuto 
social Idade Crime Naturalidade/

Morada
Estado civil e 
cônjuge Data prisão Auto de fé Sentença Comutação Obs. Fonte

Ana Rodrigues cristã-nova 19 Judaísmo Vila de Alfândega 
da Fé

Casada, Manuel 
Rodrigues, 
sapateiro

1560/01/19 1561/03/17 Abjuração – cárcere com hábito 
penitencial perpétuo, doutrinada 
na fé e excomungada

1561/08/09 – O 
inquisidor Cardeal 
Infante retirou 
a pena a que foi 
condenada

Por ser menor teve 
curador

IAN/TT, Tribunal do Santo 
Ofício, Inquisição de Lisboa, 
proc. 10678

António Soares 
ou Jacó Salame

cristão-novo

Cirurgião

- Judaísmo, heresia 
e apostasia

Valverde, 
Alfândega da Fé/
Guarda

Casado, Isabel 
Rodrigues

1570/03/06 1570/08/20 Foi passado termo de soltura e 
penitências

1570/09/06 Pai: Jerónimo 
Fernandes; Mãe: 
Violante Soares

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 9044

João Pires cristão-velho, 
Lavrador 

- Proposição 
herética

Vales – Alfândega 
da Fé

Viúvo 1576/03/24 1576/10/21 - - Não tem genealogia IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 5155

Maria Martins 
ou Maria Luísa

cristã-velho Perjúrio contra 
Cristãos Novos

Alfândega da Fé Solteira 1577/10/31 1583/01/23 Entregue a o�cial e levada a 
Lisboa para ser entregue na 
cadeia dos degredados

- Fazia-se passar por 
cristã-nova, adotou 
nome falso Luísa e 
dizia �lha de Gonçalo 
Cardoso

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 9808

Pedro Dias cristão-velho, 
Trabalhador

- Bigamia

Casou segunda 
vez e a 1ª mulher 
era viva

Eucízia / Torre de 
Moncorvo

Casado, Leonor 
Gonçalves

1583/07/20 1584/11/25 Foi passado termo de segredo e 
penitências

1584/11/29 Não tem genealogia IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 8767

Francisca Lopes cristã-nova 40 Judaísmo Mogadouro/ 
Sambade, 
Alfândega

Casada, Manuel de 
Leão, mercador

1640/05/13 1640/09/09 Con�sco de bens, abjuração 
em forma, cárcere e hábito 
penitencial a arbítrio dos 
inquisidores, instrução na fé, 
penitências espirituais.

Despacho 
1640/09/10 foi solta 
não podia sair de 
Coimbra sem licença 
da Mesa 

Pai: Diogo Alvares, 
tratante de panos; mãe 
Marquesa Rodrigues, 
ambos cristãos-novos

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 1253

Isabel de Leão cristã-nova 30 Judaísmo Sambade, 
Alfândega

Casada, Baltazar 
Fernandes Penha, 
mercador

1640/05/11 1640/09/09 Con�sco de bens, abjuração 
em forma, cárcere e hábito 
penitencial perpétuo, instrução 
na fé, penitências espirituais.

1640/09/10 foi solta 
do Cárcere

Pai, Baltasar Lopes, 
mercador, Ana 
Rodrigues

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 1842

Tem junto uma diligência de Paulo Castilho de Freitas, vigário geral da comarca da Torre, feita por mandado 
da Mesa, de averiguação “[d]a limpeza de sangue e geração” de diversas pessoas de Sambade, datada de 29 de 
Setembro de 1640;

Filipa Vaz cristã-nova 60 Judaísmo heresia 
apostasia

Sambade, 
Alfândega

Casada, Luís Vaz 
(meio cristão- 
-novo), tratante

1640/05/11 1640/09/09 Con�sco de bens, abjuração 
em forma, cárcere e hábito 
penitencial perpétuo, instrução 
na fé, penitências espirituais

Despacho 
1640/09/10 foi solta 
não podia sair de 
Coimbra sem licença 
da Mesa

Pai Rodrigo de Leão e 
mãe Filipa Vaz

É prima de Ana Lopes

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, procs. 1914, 2216

Ana Rodrigues meia cristã-nova 27 Judaísmo heresia 
apostasia

Sambade, 
Alfândega

Solteira 1640/05/11 1640/09/09 Con�sco de bens, abjuração 
em forma, cárcere e hábito 
penitencial perpétuo, instrução 
na fé, penitências espirituais

Despacho 
1640/09/10 foi solta 
não podia sair de 
Coimbra sem licença 
da Mesa

Pai, Francisco 
Rodrigues, barbeiro 
(cristão-velho), mãe 
Mariana de Leão 
(cristã-nova)

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 2069

Leonor 
Rodrigues

meia cristã-nova - Judaísmo heresia 
apostasia

Sambade, 
Alfândega

Casada, domingos 
Lopes, mercador

1640/04/30 1640/09/09 - Despacho 
1640/09/10 foi 
passado termo de 
segredo

Pai, Francisco 
Rodrigues, barbeiro 
(cristão-velho), mãe 
Mariana de Leão 
(cristã-nova)

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 3777

Isabel de Leão cristã-nova Judaísmo heresia, 
apostasia

Sambade, 
Alfândega

Casada, Miguel 
Lopes

1640/03/30 1643/11/15 - - Pai: Migue l de Leão, 
mãe Inês Lopes

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 3805
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Processos da Inquisição (1560-1726)

Processo Estatuto 
social Idade Crime Naturalidade/

Morada
Estado civil e 
cônjuge Data prisão Auto de fé Sentença Comutação Obs. Fonte

Ana Rodrigues cristã-nova 19 Judaísmo Vila de Alfândega 
da Fé

Casada, Manuel 
Rodrigues, 
sapateiro

1560/01/19 1561/03/17 Abjuração – cárcere com hábito 
penitencial perpétuo, doutrinada 
na fé e excomungada

1561/08/09 – O 
inquisidor Cardeal 
Infante retirou 
a pena a que foi 
condenada

Por ser menor teve 
curador

IAN/TT, Tribunal do Santo 
Ofício, Inquisição de Lisboa, 
proc. 10678

António Soares 
ou Jacó Salame

cristão-novo

Cirurgião

- Judaísmo, heresia 
e apostasia

Valverde, 
Alfândega da Fé/
Guarda

Casado, Isabel 
Rodrigues

1570/03/06 1570/08/20 Foi passado termo de soltura e 
penitências

1570/09/06 Pai: Jerónimo 
Fernandes; Mãe: 
Violante Soares

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 9044

João Pires cristão-velho, 
Lavrador 

- Proposição 
herética

Vales – Alfândega 
da Fé

Viúvo 1576/03/24 1576/10/21 - - Não tem genealogia IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 5155

Maria Martins 
ou Maria Luísa

cristã-velho Perjúrio contra 
Cristãos Novos

Alfândega da Fé Solteira 1577/10/31 1583/01/23 Entregue a o�cial e levada a 
Lisboa para ser entregue na 
cadeia dos degredados

- Fazia-se passar por 
cristã-nova, adotou 
nome falso Luísa e 
dizia �lha de Gonçalo 
Cardoso

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 9808

Pedro Dias cristão-velho, 
Trabalhador

- Bigamia

Casou segunda 
vez e a 1ª mulher 
era viva

Eucízia / Torre de 
Moncorvo

Casado, Leonor 
Gonçalves

1583/07/20 1584/11/25 Foi passado termo de segredo e 
penitências

1584/11/29 Não tem genealogia IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 8767

Francisca Lopes cristã-nova 40 Judaísmo Mogadouro/ 
Sambade, 
Alfândega

Casada, Manuel de 
Leão, mercador

1640/05/13 1640/09/09 Con�sco de bens, abjuração 
em forma, cárcere e hábito 
penitencial a arbítrio dos 
inquisidores, instrução na fé, 
penitências espirituais.

Despacho 
1640/09/10 foi solta 
não podia sair de 
Coimbra sem licença 
da Mesa 

Pai: Diogo Alvares, 
tratante de panos; mãe 
Marquesa Rodrigues, 
ambos cristãos-novos

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 1253

Isabel de Leão cristã-nova 30 Judaísmo Sambade, 
Alfândega

Casada, Baltazar 
Fernandes Penha, 
mercador

1640/05/11 1640/09/09 Con�sco de bens, abjuração 
em forma, cárcere e hábito 
penitencial perpétuo, instrução 
na fé, penitências espirituais.

1640/09/10 foi solta 
do Cárcere

Pai, Baltasar Lopes, 
mercador, Ana 
Rodrigues

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 1842

Tem junto uma diligência de Paulo Castilho de Freitas, vigário geral da comarca da Torre, feita por mandado 
da Mesa, de averiguação “[d]a limpeza de sangue e geração” de diversas pessoas de Sambade, datada de 29 de 
Setembro de 1640;

Filipa Vaz cristã-nova 60 Judaísmo heresia 
apostasia

Sambade, 
Alfândega

Casada, Luís Vaz 
(meio cristão- 
-novo), tratante

1640/05/11 1640/09/09 Con�sco de bens, abjuração 
em forma, cárcere e hábito 
penitencial perpétuo, instrução 
na fé, penitências espirituais

Despacho 
1640/09/10 foi solta 
não podia sair de 
Coimbra sem licença 
da Mesa

Pai Rodrigo de Leão e 
mãe Filipa Vaz

É prima de Ana Lopes

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, procs. 1914, 2216

Ana Rodrigues meia cristã-nova 27 Judaísmo heresia 
apostasia

Sambade, 
Alfândega

Solteira 1640/05/11 1640/09/09 Con�sco de bens, abjuração 
em forma, cárcere e hábito 
penitencial perpétuo, instrução 
na fé, penitências espirituais

Despacho 
1640/09/10 foi solta 
não podia sair de 
Coimbra sem licença 
da Mesa

Pai, Francisco 
Rodrigues, barbeiro 
(cristão-velho), mãe 
Mariana de Leão 
(cristã-nova)

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 2069

Leonor 
Rodrigues

meia cristã-nova - Judaísmo heresia 
apostasia

Sambade, 
Alfândega

Casada, domingos 
Lopes, mercador

1640/04/30 1640/09/09 - Despacho 
1640/09/10 foi 
passado termo de 
segredo

Pai, Francisco 
Rodrigues, barbeiro 
(cristão-velho), mãe 
Mariana de Leão 
(cristã-nova)

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 3777

Isabel de Leão cristã-nova Judaísmo heresia, 
apostasia

Sambade, 
Alfândega

Casada, Miguel 
Lopes

1640/03/30 1643/11/15 - - Pai: Migue l de Leão, 
mãe Inês Lopes

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 3805
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Processo Estatuto 
social Idade Crime Naturalidade/

Morada
Estado civil e 
cônjuge Data prisão Auto de fé Sentença Comutação Obs. Fonte

Domingos 
Martins

cristão-velho

Soldado 

Impedir o 
ministério do 
Santo Ofício 

Sambade, 
Alfândega

- 1654/10/25 
Denunciado pelo 
capitão António 
de Morais

1655/04/15

Condenado a admoestado -

- IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 4045

Rodrigo de 
Leão

cristão-novo

Mercador

42 Judaísmo Sambade, 
Alfândega/ 
Mogadouro 

1º Leonor 
Nunes; Casado 
2º -Damiana 
Rodrigues

1662/08/12 1669/05/26 Penitência e con�ssão em 
1669/06/17

- Pai, Simão Rodrigues, 
mercador e Leonor 
Rodrigues

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 5740

João Lopes Dias cristão-novo, 
mercador

- Judaísmo heresia 
apostasia

Sambade, 
Alfândega/ 
Lebução Monforte 
de Rio Livre

Casado, Helena 
Correia

1662/07/08 1662/07/09 1662/07/24

Con�ssão

Soltura e segredo Pai andré Lopes Dias, 
mercador e Brites de 
Leão

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 6346

António 
Fernandes, o 
Vilão

meio cristão- 
-novo 

Almocreve 

- Judaísmo heresia 
apostasia

Sendim Da Serra/
Cardenha - 
Alfândega

Casado com Isabel 
Rodrigues

1665/04/15 1669 - Pai Diogo Fernandes, 
mãe Catarina Gomes 
(bastardo)

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 10129

Maria Aguirre cristã-velha 41 Judaísmo Sambade, 
Alfândega/Vila 
Flor

Casada com 
António do Sil de 
Morais (cristão- 
-velho), vive de sua 
fazenda

1667/02/21 1673/03/12 Abjuração de leve, cárcere 
a arbítrio dos inquisidores, 
instrução na fé, penitências 
espirituais, pagamento de custas.

Por despacho de 
1673/03/28 soltura 
com penitências 
espirituais

Pai, Luís de Escobar 
Roubão, vivia de sua 
fazenda e Ana Aguirre

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 2040

Luísa João 
Luzia

parte cristã- 
-nova

Judaísmo heresia 
apostasia

Sambade, 
Alfândega/ Pinhel

Solteira 1689/09/09 1691/07/01 - Por despacho 
1691/07/02 soltura e 
penitências

Pai, António João, 
lavrador, Catarina Luz

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 7898

António 
Mesquita 
Cabral

cristão-velho

Sem ofício

55 Judaísmo Alfândega da Fé/
Quinta da Camba, 
Castro Vicente

Casado, Isabel 
Pinheiro

1704/12/15 1706/07/27 Foi solto Pai, João de Mesquita 
Cabral, cristão-velho, 
Maria de Morais, 
cristã-velha

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 735

Manuel de 
Mesquita 
Cabral

cristão-novo

Vivia de sua 
fazenda

Judaísmo Alfândega da Fé/
Chacim

Casado, Ana 
Maria Aguirre

1704/12/15 1706/07/28 - - Pai, António Mesquita 
Cabral, Isabel Pinheiro

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 10565

Violante de 
Campos

cristã-nova - Judaísmo heresia 
apostasia

Alfândega/ 
Almeida

Solteira 1725/07/18 1726/06/30 Penitências Passado termo de 
sotura e segredo

Pai, Francisco de 
Campos, mãe Maria 
Nunes

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 7219

Violante de 
Campos

cristã-nova 28 Judaísmo Alfândega/ Lisboa Solteira 1727/06/05 1726/07/16 Reprendida - Pai, Francisco de 
Campos, mãe Maria 
Nunes Canana

IAN/TT, Tribunal do Santo 
Ofício, Inquisição de Lisboa, 
proc. 11405
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Processo Estatuto 
social Idade Crime Naturalidade/

Morada
Estado civil e 
cônjuge Data prisão Auto de fé Sentença Comutação Obs. Fonte

Domingos 
Martins

cristão-velho

Soldado 

Impedir o 
ministério do 
Santo Ofício 

Sambade, 
Alfândega

- 1654/10/25 
Denunciado pelo 
capitão António 
de Morais

1655/04/15

Condenado a admoestado -

- IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 4045

Rodrigo de 
Leão

cristão-novo

Mercador

42 Judaísmo Sambade, 
Alfândega/ 
Mogadouro 

1º Leonor 
Nunes; Casado 
2º -Damiana 
Rodrigues

1662/08/12 1669/05/26 Penitência e con�ssão em 
1669/06/17

- Pai, Simão Rodrigues, 
mercador e Leonor 
Rodrigues

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 5740

João Lopes Dias cristão-novo, 
mercador

- Judaísmo heresia 
apostasia

Sambade, 
Alfândega/ 
Lebução Monforte 
de Rio Livre

Casado, Helena 
Correia

1662/07/08 1662/07/09 1662/07/24

Con�ssão

Soltura e segredo Pai andré Lopes Dias, 
mercador e Brites de 
Leão

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 6346

António 
Fernandes, o 
Vilão

meio cristão- 
-novo 

Almocreve 

- Judaísmo heresia 
apostasia

Sendim Da Serra/
Cardenha - 
Alfândega

Casado com Isabel 
Rodrigues

1665/04/15 1669 - Pai Diogo Fernandes, 
mãe Catarina Gomes 
(bastardo)

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 10129

Maria Aguirre cristã-velha 41 Judaísmo Sambade, 
Alfândega/Vila 
Flor

Casada com 
António do Sil de 
Morais (cristão- 
-velho), vive de sua 
fazenda

1667/02/21 1673/03/12 Abjuração de leve, cárcere 
a arbítrio dos inquisidores, 
instrução na fé, penitências 
espirituais, pagamento de custas.

Por despacho de 
1673/03/28 soltura 
com penitências 
espirituais

Pai, Luís de Escobar 
Roubão, vivia de sua 
fazenda e Ana Aguirre

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 2040

Luísa João 
Luzia

parte cristã- 
-nova

Judaísmo heresia 
apostasia

Sambade, 
Alfândega/ Pinhel

Solteira 1689/09/09 1691/07/01 - Por despacho 
1691/07/02 soltura e 
penitências

Pai, António João, 
lavrador, Catarina Luz

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 7898

António 
Mesquita 
Cabral

cristão-velho

Sem ofício

55 Judaísmo Alfândega da Fé/
Quinta da Camba, 
Castro Vicente

Casado, Isabel 
Pinheiro

1704/12/15 1706/07/27 Foi solto Pai, João de Mesquita 
Cabral, cristão-velho, 
Maria de Morais, 
cristã-velha

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 735

Manuel de 
Mesquita 
Cabral

cristão-novo

Vivia de sua 
fazenda

Judaísmo Alfândega da Fé/
Chacim

Casado, Ana 
Maria Aguirre

1704/12/15 1706/07/28 - - Pai, António Mesquita 
Cabral, Isabel Pinheiro

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 10565

Violante de 
Campos

cristã-nova - Judaísmo heresia 
apostasia

Alfândega/ 
Almeida

Solteira 1725/07/18 1726/06/30 Penitências Passado termo de 
sotura e segredo

Pai, Francisco de 
Campos, mãe Maria 
Nunes

IAN/TT, Tribunal do 
Santo Ofício, Inquisição de 
Coimbra, proc. 7219

Violante de 
Campos

cristã-nova 28 Judaísmo Alfândega/ Lisboa Solteira 1727/06/05 1726/07/16 Reprendida - Pai, Francisco de 
Campos, mãe Maria 
Nunes Canana

IAN/TT, Tribunal do Santo 
Ofício, Inquisição de Lisboa, 
proc. 11405
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População e sociedade
O território de Alfândega da Fé no período compreendido entre o ano 1200 e 1762, que 
são as datas extremas da documentação recolhida, foi evoluindo desde as comunidades 
que habitavam os domínios senhoriais, de Sambade e Chacim e na cabeceira do vale da 
Vilariça, Vilarelhos e Vilar do Monte. A composição social destas comunidades, que se 
reuniam à volta da sua igreja e dos seus senhores, era diversi�cada e heterogénea. O ha-
bitat montanhoso da Serra de Montemél é propício ao pastoreio de gado caprino e ovino 
e à recolha da castanha. Em algumas courelas semeia-se trigo e centeio. À comunidade 
de pastores e agricultores, atividade que ocupava a maioria dos seus habitantes, juntam-se 
alguns que se dedicam a atividades comerciais e artesanais. 
No século XIII as localidades do atual concelho de Alfândega da Fé que existiam, e estão 
documentadas, eram Sambade, Covelas, Sendim da Serra, Vilarelhos e Vilar do Monte. 
A localidade de Soeima, Vila Nova e Vales, embora a referência documental seja do início 
do século XIV, supomos que já estavam bastante desenvolvidas e fossem povoamento 
antigo. Pertenciam a Sambade. Também no con�ito territorial entre Chacim e Castro 
Vicente nos informa que a localidade de Gebelim e Felgueiras também já estavam ple-
namente constituídas, como explorações agrícolas comunitárias, o que podemos atribuir 
o seu povoamento ao século XIII, ou anterior. Agrobom aparece-nos em �ns do século 
XIII como abadia para a qual se nomeou pároco. Também devia ter um povoamento anti-
go. Porque para se constituir como igreja paroquial pressuponha que já tivesse população 
signi�cativa para a sustentar.
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De povoamento medieval destacámos as seguintes localidades:
Sambade, Santa Maria de – origem documentada anterior a 1200 – Paróquia, Couto de,
Silhade – 1200 – data da doação por D. Sancho I ao Concelho de Mós;
Vilarelhos – antes de 1258 – pertencia à freguesia de Santa Comba da Vilariça, integrada 
primeiro no Concelho de Santa Cruz da Vilariça e depois no de Vila Flor; aldeia.
Vilar do Monte – Hoje um lugar de Vilares da Vilariça; este lugar já se encontrava po-
voado nos �ns do século XIII.
Sendim da Serra – [reinado de D. Sancho II, 1223-1248] – Pertencia a Sambade; passou 
a integrar o novo concelho de Alfândega da Fé em 1294; aldeia; continuou a pertencer a 
Sambade no foro religioso.
Agrobom – 1300 – Abadia da apresentação régia, orago, S. Miguel.
Alfândega da Fé de Sobre a Valariça – 1294 – vila, sede de circunscrição civil e religiosa.
Castro Vicente de Balsamom – 1304 e vila em 1305 – sede de circunscrição civil e reli-
giosa. Por alguns indícios documentais que assinalámos, mas não exploramos, supomos 
que o início do povoamento desta localidade começou na segunda metade do século XIII!
Soeima – antes de 1309 – Pertencia a Sambade, depois integrado no concelho de Castro 
Vicente; continuou a pertencer a Sambade no foro religioso.
Vila Nova – antes de 1309 – Pertencia a Sambade como sua aldeia; Continuou perten-
cendo a Sambade. Continua a ser um lugar da freguesia de Sambade.
Vales – antes de 1309 – Pertencia a Sambade (disputado com Alfândega), como sua al-
deia; Continuou a pertencer a Sambade no foro religioso.
Gebelim – antes de 1309 – Pertencia a Santa Comba de Chacim e passou para Castro 
Vicente; continuou a pertencer a Chacim no foro religioso.
Felgueiras – 1319 – Pertencia a Santa Comba de Chacim e passou para o concelho de 
Castro Vicente. Hoje é freguesia. 
Vale de Dona Bona – 1319 – Pertencia a Santa Comba de Chacim e passou para o con-
celho de Castro Vicente. Não sabemos se mudou de nome e hoje se designa Valpereiro.
Nozelos – antes de 1314 – Integrado em Alfândega, aldeia ou lugar de; Hoje lugar da 
freguesia de Adeganha, Concelho de Torre de Moncorvo.
Picões e Rio de Cabras – 1332 – o povoamento ocorreu nesta data por povoadores; ti-
nha o Foro de Alfândega da Fé e passou a pertencer à igreja de S. Pedro de Alfândega da 
Fé; este povoamento esteve na origem de Cerejais, Sendim da Ribeira e Ferradosa; hoje 
aldeia da freguesia de Ferradosa.
Lagoinha – 1383 – Referência documental da existência deste lugar, propriedade agrí-
cola, que se encontrava despovoada. A sua origem recua aos inícios do século XIV. Desta 
localidade nasceria depois Vilar Chão.
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Outros topónimos: Arnóias, Linhares e Jabais, citados em 1309, podiam não ser povoa-
dos, mas, propriedades rústicas que estavam a ser arroteadas do maninho, que provavel-
mente ou não vingaram ou mudaram de designação.
Estas são as povoações que a documentação permitiu identi�car consistentemente e exis-
tiam ou foram criadas durante o século XIII e início do XIV. Algumas permanecem 
ainda hoje e são freguesias. 
Pela análise da documentação podemos formular a seguinte tese de evolução do povoa-
mento durante este período.
Os povoados mais antigos, o Couto de Sambade e a Honra de Chacim, são aqueles que 
se encontravam perfeitamente de�nidos e enquadrados, pelo menos na administração 
religiosa, e eram possuídos pela nobreza terra-tenente dos Braganções, no período com-
preendido entre o século XII e o século XIII, no reinado de D. Sancho I. Estão situadas 
na vertente sul e sudeste do Montemél (hoje conhecida por Serra de Bornes). Nesta oca-
sião ocorre a expansão do povoamento para o Vale do Sabor e do sul da Vilariça. Porque 
o norte da Vilariça estava também povoado e pertencia aos nobres. No Sabor destacámos 
Silhade que passa a ser ponto de união das duas margens do Sabor, mas integrado no 
concelho de Mós. Na Vilariça, nascem duas circunscrições, a primeira foi a Torre da 
Junqueira e depois Santa Cruz da Vilariça. Esta constitui-se como julgado, a fórmula 
administrativa percursora dos concelhos. Este julgado incluía Santa Cruz da Vilariça, 
Torre de Moncorvo, Torre de Junqueira, Santa Comba da Vilariça e Lodões. Era um 
vasto território. 
No reinado de D. Dinis ocorre a reforma política e a reformulação administrativa deste 
território. O concelho de Santa Cruz da Vilariça é desmembrado em dois, Vila Flor e 
Torre de Moncorvo. As Honras senhoriais de Sambade e Chacim são delimitadas com 
a criação, primeiro, do concelho de Alfândega da Fé e depois do concelho de Castro Vi-
cente. Os povoados existentes são enquadrados dentro destas duas novas circunscrições. 
Sambade, até aí senhorio nobre, troca a tutela dos �dalgos pela do rei, conservando os 
seus privilégios, território e forma de governo. O rei aproveita para a integrar no novo 
concelho de Alfândega da Fé. A integração supõe-se que seria só dos direitos régios. Mas 
o con�ito que acontece acerca da disputa territorial, leva-nos a pensar que a integração 
levaria a uma diminuição do território original de Sambade, com a inclusão de aldeamen-
tos já feitos em Alfândega.
O quadro seguinte apresenta-nos os direitos reais que o Morgado de Távora possuía em 
Alfândega da Fé no século XVIII. Embora seja tardio, ele re�ete os foros originais de 
1294, a integração de Sambade e a revalidação e atualização do Foral Manuelino.
Há dois lugares, Castelo e Vilar de Cima, que pertenceram originalmente a Sambade, 
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pois conservaram o foro daquela localidade. E que foram integradas em Alfândega da Fé. 
Vilar de Cima, onde o Senhorio Donatário possuía uma casa que esteve na origem da 
Quinta de Vilar de Cima, no século XV ainda era considerada Sambade. A sua autono-
mização só ocorreu depois do século XVI quando por força do novo foral as localidades 
da Vilariça foram integradas no novo concelho. Essas localidades conservaram o foro 
primitivo de Vila Flor.

Direitos Reais consignados ao Morgado793

Localidade Valor do Foro régio Proveniência antiga do território

Alfândega da Fé

18 Reis cada fogo (Foral de Alfândega) Alfândega original

Valverde

Sendim da Serra

Ferradosa
Picões
Cerejais 

Sendim da Ribeira
Sardão
Pombal

Sambade
Covelas
Vila Nova

36 Reis cada fogo (Foral Dobrado de Sambade) Sambade originalVales

Vilar de Cima
Colmeais
Castelo

Somam os direitos régios 18 mil reis
Vilarelhos

4 alq. E ¼ cevada e 6 reis cada fogo (Foral de 
Vila Flor) Concelho de Vila Flor

[Vilar de Baixo]

Eucízia
Santa Justa
Riodevides
Adeganha
Nozelos
Junqueira
Cardenha

Gouveia
Cabreira
Somam 878 fogos 18.912 reis + 5.268 reis = 24.180 reis

(1.182 alq cevada 16+ reis/alq rende = 18.912 reis)
Cardenha Pagam mais 40 alq. trigo

Total dos Direitos régios de 
Alfândega da Fé

42.180 reis

793 IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, Mç. 133, Doc. 37 (cota provisória/ 
/Documentação não tratada arquivisticamente)
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A reorganização administrativa implementada pelo rei D. Diniz, entre 1288 e 1313, vai 
perdurar no tempo, praticamente inalterável, salvo pontualmente um ou outro rearranjo 
delimitativo, como veremos nos reinados dos reis seguintes.
Em 1381 deu-se o primeiro rearranjo. O concelho de Alfândega foi ampliado a leste com 
a integração de Castro Vicente e das localidades do seu concelho e a ocidente das loca-
lidades pertencentes a Vila Flor, na margem do vale da Vilariça a Cardenha, Adeganha, 
Nozelos, Gouveia, Cabreira, Eucísia (Ou®zia), Rio de Vides, Santa Justa, Vilar do Monte 
e Madureira. Em 1384, estas últimas voltaram ao seu concelho original. E Castro Vicen-
te recuperou novamente a sua autonomia. É nesta ocasião que a Lagoinha se destacou 
de Castro Vicente e se autonomizou e nasceu a localidade de Vilar Chão, dependente 
religiosamente de Alfândega da Fé, mas civilmente continuou a ser daquele concelho. 
O Foral Manuelino recuperou para Alfândega as localidades da margem da Vilariça. E 
nesta organização territorial o concelho permaneceu até 1758. 
Nesta ocasião o Concelho da Vila S. Pedro de Alfândega da Fé era composto por 26 
localidades. Mas, só 22 povoações são nomeadas pelo abade. Para as 26 faltam quatro. As 
nomeadas são: Sambade, Vila Nova, Covelas, Colmeais, Vilar de Baixo, Vilar de Cima, 
Vilarelhos, Santa Justa, Rio de Vides, Junqueira, Ferradosa, Picões, Sendim da Serra, 
Cerejais, Sendim da Ribeira, Sardão, Castelo, Zacarias, Valverde, Eucízia, Pombal e Vales. 
As outras quatro não nomeadas são Cardenha, Adeganha, Junqueira e Gouveia. Temos 
de acrescentar outras três Nozelos, Cabreira e Vale de Cordas. O concelho de Alfândega 
da Fé compunha-se em 1758 de 29 localidades. Todas estas localidades são terras do 
senhorio donatário, o Marquês de Távora. S. Pedro ad vincula do Zacarias, em1758, en-
contrava-se já destruída e abandonada e Vale das Cordas para lá caminhava.
A vila de Castro Vicente era uma localidade aberta sem muros nem forti�cação alguma e 
tinha como anexas as quintas de Vilar Seco e de Porrais. O reitor informa que o concelho 
teve nove lugares que se extinguiram e estavam despovoadas, “que só ®caram antigos ves-
tígios”. Os moradores abandonaram-nas porque “eram enfermas e pouco sadias”. Das nove 
localidades só nomeia cinco, a Quinta da Casa da Barca (restou a Capela de Santo Antão, 
situada na margem do rio Sabor), a Quinta de Santa Ana, a Quinta de Vale do Nardo, a 
Quinta da Faia ou Foia e a Quinta das Varges (estas duas últimas pertenciam ao Duque 
do Cadaval). Desconhecemos quais eram as outras quatro.
O concelho de Castro Vicente compunha-se de onze lugares, Santiago de Parada (onde 
estava situado o santuário de Santo Antão da Barca), Nossa Senhora da Assunção de 
Vilar Chão, que tinha anexa a Quinta de S. Domingos da Lagoinha, Santo Apolinário (S. 
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Bartolomeu) de Valpereiro, S. Miguel de  Agrobom, que tinha anexa a Quinta de S. Lou-
renço de Felgueiras, S. Pelágio de Soeima, S. Martinho (de Dume, Bispo) de Gebelim, S. 
Martinho (de Tours) de Saldonha, Divino Espírito Santo da Lomba e Santa Catarina de 
Peredo (aqui localizava-se Caravelos). Estas duas últimas localidades pertencem hoje ao 
concelho de Macedo de Cavaleiros. 
Como vimos, muitos lugares eram designados de Quintas. Eram propriedades agrícolas 
que reuniam um pequeno núcleo populacional, onde residiam os trabalhadores e suas fa-
mílias e estavam situadas as casas de apoio à atividade, celeiros, lagares, cortes de animais, 
etc. Essa propriedade tinha uma reserva agrícola explorada diretamente pelo senhor ou 
por quem o representava e o restante espaço agrícola estava repartido pelos moradores no 
lugar, que pagavam uma renda ou foro. A fruição e exploração do domínio principal tam-
bém podiam ser alienadas por contrato en�teutico a terceiros. Em Alfândega localizámos 
algumas dessas quintas onde o domínio havia sido alienado794.
Algumas quintas foram sendo abandonadas pela população residente. No entanto as ter-
ras continuaram a ser exploradas. No património dos Távora aconteceu com as quintas da 
Barca, Zacarias e Vale de Cordas. Com o património da Casa de Cadaval, com as quintas 
de Varges e da Foia ou Faia.

A população em 1530
Os recenseamentos populacionais antigos não se faziam por cabeça, individualmente 
como hoje acontece. Agrupavam-se por moradores, vizinhos ou fogos que signi�cavam 
casas de morada, representadas pelos chefes de família, cabeças de casal. Por isso se dis-
tinguem as viúvas, mulheres solteiras e clérigos. Não estão contabilizados os ascendentes, 
descendentes, criados e menores que coabitem na mesma morada. Os valores apresen-
tados são relativos e ter-se-á que aplicar um fator multiplicativo médio, de signi�cado 
bastante generalista, para se ter um valor de grandeza aproximado. Até hoje o valor ado-
tado pelos historiadores tem sido de cinco indivíduos em média por morada. São estes os 
valores padrão que usaremos para estimar quantos habitantes tinham Alfândega da Fé e 
Castro Vicente nesta data.
Outro dado interessante é a relação das localidades que compunham estes concelhos em 
1530, e que eram: vila de Alfândega, cabeça de concelho, Sambade, Vila Nova, Covelas, 
Vales, Vilar de Cima, Vilar de Baixo, Val das Cordas, Pombal, Vilarelhos, Santa Justa, Rio 

794 Cf. Quadro do património dos Távora em 1759
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de Vides, Nozelos, Junqueira, Adeganha, Cardenha, Gouveia, Cabreira, Picões, Ferradosa 
(Fradosa), Sendim da Serra, Rio de Cabras, Cerejais (Crorejaes), Sendim da Ribeira (Sen-
dins), Eucízia (Ocizya) e Valverde. Não são citados Zacarias e Castelo. 
Descreve-se assim o título da Vila de Alfândega
“A villa d’ Alfandega tem hum castello derribado e malbaratado; e he de Luis Alvarez de Tavo-
ra, com juiridiçom com Mirandella, juízes e tabeliães por ele, direitos e rendas suas; e vivem na 
dita villa e arrabaldes 64 moradores”.
A descrição geográ�ca do concelho é:
“É este concelho e termo delle he de um cabo do termo ao outro, é comprido coatro legoas e é largo 
duas; e parte e con®na com os concelhos seguintes; item, parte e con®na com a cidade de Bragança, 
que he da dita villa à dita cidade dez legoas. Parte e con®na mais com a villa de Vila Frol, que 
he de hua villa à outra tres legoas. Parte e con®na mais com a villa da Torre de Mencorvo, que 
he de hua vila à outra coatro legoas. Parte e con®na mais com a villa de Mós, que he de hua vila 
à outra coatro legoas. Parte e con®na mais com a villa de Crasto Vicente, que he de hua vila à 
outra duas legoas grandes”.
Estiveram presentes a acompanhar os inquiridores as seguintes personalidades que fa-
ziam parte do órgão administrativo de Alfândega da Fé, os juízes João Martins e João 
Afonso, os vereadores da Câmara, Álvaro Gonçalves e João Alvares, o procurador, Gon-
çalo Anes, os tabeliães, João Aires e Diogo Fernandes e um ou dois homens de cada “logar 
do termo da dita vila”. 

Numeramento Povoações e População 1530795

Localidade Nº. de moradores Habitantes*5

Vila de Alfândega (inclui os lugares de Zacarias e Castelo) 64 320

Sambade 85 425

Vila Nova 27 135

Covelas 31 155

Vales 9 45

Vilar de Cima 10 50

Vilar de Baixo 24 120

Vale das Cordas* 6 30

Pombal 11 55

Vilarelhos 60 300

Adeganha 30 150

795  Freire, Anselmo, vol. VII, 1909, pp. 241.243, 251-253, 259-264
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Junqueira 11 55

Nozelos 8 40

Cardenha 38 190

Gouveia 11 55

Cabreira 5 25

Picões 9 45

Ferradosa (Fradosa) 7 35

Sendim da Serra 20 100

Cerejais (Crorejaes) 18 90

Rio de Cabras* 4 20

Sendim da Ribeira (Sendins), 5 25

Eucízia (Ocizya) 49 245

Santa Justa 18 90

Rio de Vides* 8 40

Valverde 50 250

Total 627 3.135

Inclui os moradores em quintas e casais afastados Viúvas 99; solteiras 34; clérigos 7
* Localidades hoje desaparecidas

“Ho concelho de Crasto Vicente he concelho chão, sem cerqua nem castelo; tem forqua e picota; e 
he de Luis Alvarez de Tavora, com direitos e rendas; e vyvem no dito Crasto Vicente, cabeça do 
dito concelho, 44 moradores”.
Este concelho era composto pelas seguintes localidades: Parada, Vilar Chão, Lagoinha, 
Valpereiro, Agrobom, Felgueiras, Soeima, Gebelim, Lombo, Peredo e Saldonha, no total, 
incluindo a cabeça do concelho, de doze localidades. Na lista, excluímos Lombo e Peredo, 
porque hoje pertencem ao concelho de Macedo de Cavaleiros.

Localidade Nº. de moradores Fator *5

Crasto Vicente 44 220

Saldonha 12 60

Gebelim 38 190

Soeima 40 200

Agrobom 42 210

Felgueiras 6 30

Valpereiro 23 115

Vilar Chão 43 215

Lagoinha 5 25

Parada 4 20

Total 268 1.340

Inclui os moradores em quintas e casais afastados; Viúvas 52; solteiras 7; clérigos 6
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O número de moradores total é de 895 e a população estimada de 4.475 habitantes.
Em Alfândega da Fé a povoação mais populosa era Sambade, com as duas anexas com 
143 moradores. Seguia-se Eucízia com 75 moradores e depois Alfândega da Fé, com 
64 moradores. Depois Vilarelhos com 60 moradores. E Valverde ao lado de Alfândega 
com 50 moradores. Se juntarmos Alfândega e Valverde temos 134 moradores, que juntas 
equivalem a Sambade. Estas eram as cinco povoações mais populosas. Picões, Sendim da 
Serra, Cerejais e Sendim da Ribeira agrupavam cerca de 63 moradores, quase tanto como 
Alfândega.
Se agruparmos estes dados populacionais pelas unidades religiosas maiores e suas depen-
dentes a paróquia de S. Pedro de Alfândega tinha 184 moradores (inclui Vilar de Cima; 
se incluirmos Vilar Chão que tinha 48 moradores, esta paróquia soma 232 moradores), 
Santa Maria de Sambade com 172 moradores (se incluirmos Soeima, que tinha 40 mo-
radores, esta paróquia soma 212 moradores), Santiago de Adeganha �ca com 103 mora-
dores e as dependentes de Santa Comba da Vilariça totalizavam 159 moradores.
Em Castro Vicente o panorama era idêntico. A localidade sede tinha 44 moradores, 
seguida da de Vilar Chão, com 48, que era a mais populosa daquele concelho. A de Agro-
bom tinha 42 moradores; mas se juntarmos Valpereiro que era dependente religiosamen-
te de Agrobom somavam 65 moradores o que fazia dela a maior comunidade. Seguia-se 
Soeima, com 40 moradores e Gebelim com 38 moradores.
Se agruparmos a população pelas circunscrições paroquiais S. Vicente de Castro Vicente 
tinha 60 moradores, S. Miguel de Agrobom tinha 65 moradores. Soeima acrescentava a 
Sambade e Vilar Chão a Alfândega da Fé. Neste concelho há uma localidade que ainda 
estava a emergir, Parada, contava só nesta data, 1530, com quatro moradores, cerca de 20 
pessoas.

A população em 1758
O quadro abaixo foi preenchido com os dados que os párocos forneceram sobre os habi-
tantes que residiam na localidade que paroquiavam em 1758. Os dados não são objetivos. 
Não são contabilizados por cabeça. Baseiam-se nos Rol de Confessados, instrumento de 
recenseamento com objetivos religiosos do cumprimento do sacramento da comunhão e 
da con�ssão. Exclui os menores de sete anos. Algumas localidades, dez em 26, só assina-
lam os maiores de 10 anos, os que cumpriram o sacramento da con�ssão e da comunhão. 
Signi�cando que os menores de dez �caram omissos. Só uma, Sambade, diz o reitor que 
menores são entre 130 e 150 e não estão incluídos no Rol de Confessados. Em 13 loca-
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lidades indica-se os menores com idade superior a sete anos. No entanto o valor alcan-
çado é interessante, 1.874 moradores, fogos ou vizinhos. Se acrescentarmos os menores 
omitidos e os maiores de sete não registados o valor aproximado é de 7.500 habitantes. 
Entre 1530 e 1758 separam 228 anos. O número de moradores passou de 895 para 1.874. 
Duplicou. A população também duplicou.
Neste intervalo, algumas localidades cresceram. Outras nasceram e morreram. O caso 
paradigmático foi Zacarias. Inexistente em 1530 nasceu e morreu nestes 228 anos.

Localidade Nº. de fogos/vizinhos/
moradores Nº. de pessoas

Vila de Alfândega da Fé 153 Vizinhos 532 Pessoas do rol de confessados

Castelo 17 Fogos 64 Pessoas

Zacarias 14 Fogos 43 Almas

Valverde 50 Fogos 138 Pessoas de sacramento

Ferradosa
Quinta de Picões 91 Fogos, 232 Pessoas de comunhão e con�ssão e 

39 de con�ssão maiores de 7 anos =271

Sendim da Ribeira 42 Vizinhos 136 Pessoas

Quinta Do Sardão 20 Vizinhos 44 Pessoas = 180

Pombal 26 Vizinhos 190 Pessoas

Quinta de Vale das Cordas 2 Vizinhos 4 Pessoas = 194

Cerejais 49 Vizinhos 130 Pessoas

Sambade

Bairro da Torre
Bairrinhos
Bairro do Meio
Bairro Grande
Covelas,
Vila Nova

46 vizinhos
67 vizinhos
47 vizinhos
79 vizinhos
39 Vizinhos
33 Vizinhos

943 Pessoas de comunhão e con�ssão
130 de con�ssão 
130/150 Pessoas não vão no rol de confessados por 
serem menores;

Total = 1.203/1223

Sendim da Serra 41 Vizinhos 109 Pessoas de con�ssão e comunhão e 11 de con�ssão, 
32 menores de 7 anos= 152

Vales 51 Vizinhos 136 Pessoas de sacramento

Eucísia (Oucisia)
Santa Justa
Quinta de Rio de Vides

36 Vizinhos 
25 Vizinhos
5 Vizinhos

82 Pessoas de con�ssão e comunhão e 16 só de 
con�ssão = 98
80 Pessoas de comunhão e con�ssão e 4 menores =84

Vilarelhos  78 Vizinhos 215 Pessoas de sacramentos e 72 menores = 287

Vilares da Vilariça
Quinta de Vilar de Cima
Quinta de Colmeais

45 Moradores 
17 Moradores
18 Moradores

218 Pessoas de con�ssão e comunhão e 44 de con�ssão 
= 262

Adeganha
Quinta De Nozelos,
S. Filipe E Santiago Da Junqueira

65 Fogos
7 Fogos
20 Vizinhos

176 Pessoas de comunhão e 20 menores = 196
60 Pessoas de sacramento e 9 menores = 69

Cardenha 83 Fogos 226 Pessoas de con�ssão e comunhão e 22 só de 
con�ssão = 248

Gouveia
Quinta Da Cabreira 69 Vizinhos 201 Pessoas, fora os meninos que não estão na idade 

da razão
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Concelho de Castro Vicente

Parada 49 Fogos 141 pessoas de sacramento e 24 menores = 165

Saldonha 48 Fogos 114 Pessoas de con�ssão

Agrobom 65 Vizinhos
174 Pessoas de sacramento e 28 menores = 202

Felgueiras 12 Moradores

Gebelim 104 Fogos
290 Pessoas maiores

Quinta Da Comba 1 Morador

Valpereiro 62 Fogos 163 Pessoas.

Vilar Chão 80 Vizinhos 306 Pessoas pelo rol de confessados entre maiores e 
menoresQuinta Da Lagoinha 13 Vizinhos

Soeima 93 Vizinhos 276 Pessoas de sacramento e 20 de con�ssão = 296

Total 1.862 6.044 / 7.500

Se multiplica o número de vizinhos por 5 = 9.310 Pessoas

Se agruparmos pelas unidades paroquiais e suas dependentes obtemos os dados que ex-
pomos no quadro anexo.

Paróquia Localidade Nº. de fogos/
vizinhos/
moradores

Total por paróquia

V
ila

 S
. P

ed
ro

 d
e A

lfâ
nd

eg
a d

a F
é

Vila S. Pedro de ALFÂNDEGA DA FÉ 153 Vizinhos 

557 
Moradores/ 

vizinhos/
Fogos

S. Pedro ad vincula do CASTELO 17 Fogos

Quinta de S. Pedro ad vincula de Zacarias 14 Fogos

Nossa Senhora de VALVERDE 50 Fogos

Santo Amaro de FERRADOSA Quinta de Picões 91 Fogos, 

Espirito Santo de SENDIM DA RIBEIRA 42 Vizinhos 

Quinta do Sardão 20 Vizinhos

Santa Marinha de POMBAL. 26 Vizinhos

Quinta de Vale das Cordas, 2 Vizinhos

Espirito Santo (Nossa Senhora da Assunção) de VILAR CHÃO 80 Vizinhos 

Quinta da Lagoinha 13 Vizinhos

São Paulo dos CEREJAIS 49 Vizinhos

N
os

sa
 S

en
ho

ra
 d

a A
ss

un
çã

o 
de

 S
am

ba
de

Nossa Senhora 
da Assunção de 
SAMBADE

Bairro da Torre,
Bairrinhos
Bairro do Meio
Bairro Grande
Covelas,
Vila Nova

46 Vizinhos
67 Vizinhos
47 Vizinhos
79 Vizinhos
39 Vizinhos
33 Vizinhos

496
Moradores/ 

vizinhos/
FogosS. Lourenço de SENDIM DA SERRA 41 Vizinhos

S. Pelágio de SOEIMA 93 Vizinhos

Santa Cruz dos VALES 51 Vizinhos
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Sa
nt

a C
om

ba
 d

a V
ila
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São Pelágio de EUCÍSIA (Oucisia) 36 Vizinhos 

224
Moradores/ 

vizinhos/
Fogos

SANTA JUSTA 25 Vizinhos

Quinta de Rio de Vides 5 Vizinhos

S. Tomé de VILARELHOS  78 Vizinhos

S. Catarina de VILARES DA VILARIÇA 45 Moradores 

Quinta de Colmeais 17 Moradores

Quinta de Vilar de Cima 18 Moradores

Sa
nt

ia
go

 d
e A

de
ga
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a

Santiago de ADEGANHA 65 Fogos

244
 Moradores/ 

vizinhos/
Fogos

Quinta de Nozelos 7 Fogos

S. Filipe e Santiago da Junqueira 20 Vizinhos

Nossa Senhora da Oliveira da CARDENHA 83 Fogos

S. Bartolomeu de GOUVEIA 69 Vizinhos 

Quinta da Cabreira.

S.
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Santiago de PARADA 49 Fogos
97

Moradores/ 
vizinhos/

FogosS. Martinho de SALDONHA 48 Fogos 

S.
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S. Miguel de  AGROBOM
Felgueiras

65 Vizinhos
12 Moradores

139
Moradores/ 

vizinhos/
Fogos

Santo Apolinário (S. Bartolomeu) de VALPEREIRO 62 Fogos

Sa
nt

a 
C

om
ba
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e 

C
ha
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m

S. Martinho (Bispo de Dume) de GEBELIM 104 Fogos 105
Moradores/ 

vizinhos/
FogosQuinta da Comba 1 Morador

Em 1758 as maiores paróquias eram Alfândega da Fé e Sambade, seguido da Adeganha 
e Agrobom. Há três parciais que são as de Castro Vicente, Santa Comba da Vilariça e 
Chacim. Só temos os dados das localidades que hoje pertencem ao concelho de Alfân-
dega da Fé.
A localidade de Parada, que tínhamos visto em 1530 só com quatro vizinhos cresceu para 
49. Aliás todas cresceram, exceto as seguintes localidades que diminuíram, Eucísia, Rio 
de Vides e Vale de Cordas, e Rio de Cabras que desapareceu em 1758 como lugar autó-
nomo para se contabilizar na localidade de Cerejais.
A população, em 1758, rondaria as 9 mil pessoas, o que era signi�cativo.
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Economia
Dinamização económica
Tal como já havia feito em Vila Flor ao conceder carta de feira no dia em que concedeu a 
Carta de Foral796 - «mando fazer feyra cada mes em a Villa Frol. E qua comece a fazer quinze 
dias andados de cada huum mês e dure per três dias.» Também em Alfândega, D. Dinis, em 
setembro de 1295, mandou que se realizasse feira na vila durante três dias, aos dias três 
de cada mês, e que começasse três dias depois da feira de Mogadouro e três dias antes da 
feira de Mirandela. E que os que se deslocassem à feira para venderem ou comprarem 
estivessem protegidos por esta carta e pagassem portagem.
A outorga de carta de feira às povoações novas de Vila Flor e de Alfândega da Fé e a 
menção às feiras que se organizam nas redondezas, Mogadouro e Mirandela re�etem 
antes de mais, não a criação e fomento da atividade económica comercial, porque essa 
existia, mas, sobretudo, a regulamentação de sítios onde se pudesse exercer essa atividade 
comercial e criar motivo de atração para o povoamento das novas localidades. A existên-
cia de feira, nas novas localidades, atraía os comerciantes, concedendo-lhes segurança 
nos trajetos, garantias e proteções para o desenvolvimento da atividade comercial, face 
aos outros poderes existentes. A existência de um mercado promovia a a�uência de gente 
dos arredores e estimulava a atração de moradores para se instalarem e desenvolverem 
atividades artesanais nessas localidades. O privilégio que o rei concede aos feirantes e a 
esses mercados tinha de ser superior qualitativamente ao que os senhores concediam aos 
comerciantes que viessem comerciar nas suas terras. Ao conceder o privilégio de feira nas 
suas terras, o rei ganhava a batalha contra os senhores na frente económica, consolidando 
ainda mais a sua autoridade, sobretudo numa região onde a nobreza ainda tinha poder em 
importantes e antigas povoações, como Sambade e Chacim.
Em Sambade habitava uma comunidade que fazia do comércio uma das suas principais 
atividades económicas. A concorrência de Alfândega que tinha foro reduzido e privilégio 
régio de feira pôs em risco o mercado tradicional que se exercia em Sambade. A ação 
política de Sambade ao decidir se tornar vassala do rei e depois o estabelecimento da con-
córdia com Alfândega teve como ponto prioritário não perder os privilégios económicos 
que usufruiu: ser um ponto de convergência de um mercado tradicional. 
O privilégio da feira de Alfândega foi revalidado por D. João I aos homens-bons do 
concelho em janeiro de 1394. A velha carta tinha o selo partido e sem ele ela não tinha 

796  IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, livro 2, fólio 73-73v. Data: 1286, Maio, 24
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validade legal797. Neste documento o rei limitou-se a passar uma nova conservando todas 
as condições da anterior. A feira continuaria a se realizar durante três dias e depois da 
feira de Mogadouro e antes da feira de Mirandela. 
Em 28 de Dezembro de 1395, quando andava em périplo por Trás-os-Montes, D. João I 
passa por Torre de Moncorvo, senhorio de Fernão Vasques de Sampaio. E para promover 
a vila concedeu o privilégio de ter feira franqueada, isto é livre, uma vez por ano e durante 
15 dias, desde o primeiro de maio até ao dia 15, com as mesmas honras, privilégios, liber-
dades e franquias que dispunha a feira de Trancoso. Eram exceções a proibição do acesso 
à feira dos naturais da vila ou do termo, que fosse malfeitores; e que a feira não causasse 
prejuízos às feiras francas que se �zessem nas redondezas798. 
As feiras que se faziam nas redondezas eram as de Vila Flor, Alfândega, Mogadouro e Mi-
randela, eram mensais e duravam três dias. As três últimas, Mirandela, Alfândega e Mo-
gadouro eram seguidas. Primeiro realizava-se a de Mogadouro, depois a de Alfândega e 
depois a de Mirandela799. A de Vila Flor era também mensal, e realizava-se a partir do dia 
15 e durava três dias800. Todas formam um circuito por onde circulavam as mercadorias.
A permanência de D. João I em Torre de Moncorvo foi também marcada por um acon-
tecimento importante para a história nacional. Nesta localidade o rei recebeu uma em-
baixada do rei de Castela que vinha celebrar as tréguas801 que conduziriam à paz entre os 
dois reinos.
No entanto a feira de Alfândega foi evoluindo no tempo. Em 1758 a feira passou para o 
dia 17 de cada mês e realizava-se numa praça larga e espaçosa802 que pertencia ao Arce-
bispo de Évora Frei D. Miguel de Távora, 1741-1759, que havia herdado da Terça de sua 
mãe, Leonor Maria Antónia de Mendonça. Esse largo designava-se de os “Portais onde 
pousam os vendeiros e mercadores que vêm ao mercado vender803.
No século XVIII, além da feira mensal da vila, havia ainda pequenas feiras junto a ermi-
das onde se realizavam romarias. Na Capela de Nossa Senhora dos Anúncios realizava-se 

797 “porque já nom tinha seello por que dizem que se lhes perdeo por a guerra e que lho britarom os castelaaons” 
- IAN/TT, Leitura Nova, Livro 2 Além Douro, lv. 2, �s. 141-141v

798 Dias, João, 2005, vol. II, Tomo II (1387-1402), Doc. II-969, p. 195
799 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 2, � 114
800 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 2, �s 73-73v, Data: 1286, Maio, 24
801 Lopes, Fernão, 1897, vol. VI, p. 99
802 Capela, José, 2007, pp. 224 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, 

Vol. 2, nº 50, p.449-458 – Alfândega da Fé
803 IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, mç. 133, Doc. 37 (cota provisória/ 

/Documentação não tratada arquivisticamente); �. 24
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uma feira em dia de S. Tomé que durava um dia e era livre e franca804. Na capela de Nossa 
Senhora das Neves, que �ca fora da povoação de Covelas na serra, no dia 5 de agosto 
dia da romaria, fazia-se uma feirinha de um dia junto ao povoado, com tendas de frutos, 
louças e outras coisas805.
As Memórias Paroquiais dão-nos informações sobre o que se colhia no território de cada 
paróquia. Vejamos o que cada um diz da sua terra.
Na Ferradosa cria-se na serra cabras e ovelhas e em Valverde cria-se ovelhas meirinhas, 
que dão cordeiros e queijos. Em S. Lourenço de Sendim da Serra cultiva-se centeio. Em 
Vilar Chão tem indústria de lã e seda. Em Alfândega diz o pároco que se colhe centeio, 
trigo, castanha, seda, frutas, melões, peras, maçãs e pouco vinho, mel e cera. 
A serra de Montemél tem muito pasto para gado grande e miúdo, mais no verão que no 
inverno onde se cria gados de lãs e cabras que pastam no monte. Em Vilarelhos produz-se 
centeio, trigo, azeite, melões, feijões, seda e gados. 
Em Vilares da Vilariça “Semeia-se [no monte] centeio por entre as fragas e cava-se a terra 
com enxadões porque não se pode lavrar com bois”. Tem a Vilariça pomares de fruta do es-
pinho, laranjas, limões azedos, doces, limas, cidras e laranjas azedas; a água que rega os 
pomares saía de uns chafarizes de cantaria.
Colhe-se muito azeite, por ano entre 200 e 300 almudes. Em 1757 houve carestia de 
azeitona e vinham de fora vender pelas portas azeite ao quartilho; neste ano de 1758 o 
sal custou 600 reis o alqueire. Consome-se muito sirgo e em cada ano há casas que pro-
duzem 50 a 60 mil reis de seda, que a desta freguesia é a melhor e a mais �na; há mais 
de 50 �adeiros de seda; muitas pessoas de fora mandam o seu sirgo para ser �ado aqui 
por ser melhor seda e que vem os mercadores de Chacim, Bragança, Vinhais e Rebordelo 
comprá-la e sempre pagam o melhor preço para se fabricar mantos e outros tecidos de 
sedas �nas. Colhe-se melão, feijão, cebola, cabaça, milhos, pimentos, que há pessoas que 
fazem 40 a 50 mil reis por ano. Os cabritos vendem-se a 10 ou 12 tostões por ser gado da 
Vilariça; colhe-se algum trigo e uvas, mas não se faz vinho e tem-se de comprar pão fora. 
Neste ano de 1758 não houve pão nem palha que foi necessário mandar buscar ração para 
as bestas de estrebaria806 comerem; há muitos castanheiros na serra
O pároco da Adeganha diz que na sua paróquia há muita amoreira e se cria seda. Faz 
um juízo de valor sobre a capacidade dos seus paroquianos: “É freguesia muito abundante 

804 Capela, José, 2007, pp. 245 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográfico de Portugal 
vol. 41, nº 314, p. 1907-1912 – Vilarelhos 

805 Idem, ibidem, pp. 235 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 33, 
nº 36, p. 247-262 – Sambade

806 Mulas, burros e cavalos
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de gente pobre por não faltarem nela homens preguiçosos que a terra de tudo dá se a cultivam”.
O pároco da Cardenha diz que na sua localidade se produz pau de zimbro donde se extrai 
óleo além de azeite, vinho, trigo, centeio, cevada em pouca quantidade por ser terra pedre-
gosa de ladeiras. Também se criam amoreiras para alimentar o bicho-da-seda 
Sobre o vale e ribeira da Vilariça diz o padre da Junqueira que nas margens desta ribeira 
colhe-se muitos frutos, trigo, centeio, azeite, melões, feijões, milho, cebolas, melancias, 
�gos, peras, ameixas e fruta de várias qualidades.
O reitor de Chacim diz que naquela vila havia muitas amoreiras de folha preta e algumas 
brancas que se vendem pelos arredores, cria-se bastante seda. 
Em Gebelim cultivava-se centeio, colhia-se a castanha. A localidade é abundante de 
águas. No Montemél apascentam gados miúdos e graúdos dos povos das localidades 
vizinhas.
As culturas predominantes são os cereais e a olivicultura. A pastorícia ovina também é 
signi�cativa, sobretudo pelos subprodutos que dela se extrai, o leite, para fazer queijo e a 
lã, para a indústria artesanal têxtil.
Mas a cultura que marca a atividade têxtil é a criação de bicho-da-seda. Quase todos são 
unânimes em mencionar esta atividade como uma das principais desta região. Nas des-
crições das propriedades da relação dos bens dos Távora a amoreira surge destacada entre 
as oliveiras. Também nos tombos das igrejas do século XVI nos surgem algumas amo-
reiras807. Sinal que a cultura do bicho-da-seda já existia. Se compararmos com a oliveira 
que se contam às centenas, as amoreiras contam-se às unidades. Signi�cando que para 
abastecer a criação do bicho-da-seda não bastava a colheita de folhas de amoreira colhi-
das localmente. Era preciso comprá-las, como diz o reitor de Chacim, nas localidades 
onde havia abundância. Ou então complementar com folhas de outras espécies locais, o 
que resultaria num tipo de seda de fraca qualidade. A produção da seda foi sempre escassa 
segundo a opinião do Doutor Fernando Sousa, que argumenta que para isso concorreram 
“a perseguição sistemática que a Inquisição ali exercera” e a qualidade do �o produzido que 
“permanece grosseiro”808. O �o de seda produzido servia para fabricar “panos de peneiras, 
tafetás, fumos e gravatas”, que se destinariam ao mercado regional809, em teares caseiros e 
de pequena dimensão. A atividade da seda tinha um carater familiar até que no último 

807 Tombo de propriedades da Igreja de Santiago da Adeganha - ADB, Registo Geral, lv. 6, �. 
194v;Tombo de Santa Maria de Sambade lv. 4 �. 158v. – Aqui aparece o microtopónimo Moreira, 
talvez relacionado com esta árvore

808 Sousa, Fernando, pp. 65-97
809 Idem, ibidem, p. 66
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terço do século despontaria a indústria capitalista em Bragança e a exportação do tecido 
para o mercado colonial810.
Outra árvore importante é a �gueira, sempre referida nas descrições de propriedades. 
A sua produção não é ignorada nas Memórias Paroquiais e o fruto consumia-se fresco 
ou seco. A produção vinícola é residual e só para consumo local. O que contrasta com a 
referência que surge a esta cultura no foral de 1294. Talvez esta referência seja mais uma 
generalidade que uma particularidade. 
A cultura cerealífera de trigo, centeio e cevada era importante para os pagamentos das 
rendas, direitos régios e tributos religiosos. 
No século XVI há referência ao envio de 54 esteiras de esparto e 140 ca�zes811 de cevada 
para abastecimento da caravela Santo António812 e 38 esteiras de esparto813 e 100 ca�zes 
de cevada para abastecer a caravela Nossa Senhora da Conceição814, provenientes de Al-
fândega da Fé. Estes artigos tiveram origem em Castela e passaram por Alfândega.
O reitor de Alfândega dizia que nesta terra havia excelentes “engenhos bons moinhos de 
azeite tangidos por bois que estão dentro da vila e são pertença dos seus moradores. O mais es-
pecial e grandioso é o do Marquês de Távora, senhor da vila”815. Em Vilares havia seis lagares 
de azeite. Em Sendim da Ribeira também havia dois moinhos de azeite onde se fabricava 
o azeite “da muita azeitona que se colhia naquela localidade”. O moinho de fabricar azeite 
ou o lagar eram instalações destinadas a transformar a azeitona, por esmagamento, e 
extrair o seu óleo. Estes engenhos necessitavam de uma fonte de energia. E a melhor 
fonte energética era a emprestada pela força animal. A hidráulica não era su�ciente para 
esta atividade transformadora, devido à inconstância dos caudais. Longe das povoações e 
junto às linhas de água estavam alguns moinhos. Em Vilares havia sete moinhos de moer 
pão na ribeira, que só moem no inverno. Em Sambade na ribeira de Pedenira, “em meio 
quarto de légua” (750 m) estão alguns moinhos816. No rio Azibo havia moinhos para moer 
pão alveiro (trigo) e outras farinhas. Quando a energia hidráulica escasseava as atafonas e 
mós manuais serviam para moer o pouco cereal que se cultivava.
Sobre minério a única informação que se recolheu no território de Alfândega é do pároco 

810 Idem, ibidem, p. 73
811 Antiga medida de capacidade de sólidos equivalente a 9 almudes
812 IAN/TT, Corpo Cronológico, Parte I, mç. 37, n.º 129
813 Esparto é uma planta herbácea muito utilizada no fabrico de esteiras e cordas
814 IAN/TT, Corpo Cronológico, Parte I, mç. 37, n.º 130
815 Capela, José, 2007, pp. 224 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, 

vol. 2, nº 50, p.449-458 – Alfândega da Fé
816 Idem, ibidem, pp. 235 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 33, 

nº 36, p. 247-262 – Sambade
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de Vilares. Diz que na ribeira da Vilariça até à Quinta da Madureira andou um garim-
peiro que tirava ouro nas “frinchas das fragas onde fazia a cachoeira”.
O pároco de Castro Vicente informa que nas vizinhanças, no concelho de Mogadouro 
na margem sul do rio Sabor, no termo da Quinta do Souto foram descobertos em 1726 
ou 1727 minerais de cobre, prata, estanho e antimónio. Segundo a sua informação que a 
recolheu verbalmente num rumor que corria, “que o sujeito que a administrava não tinha 
licença régia ou tinha uma falsa, e fugiu para parte incerta deixando os trastes e as ferramentas 
que usava”.
A economia desta localidade assentava na agricultura. Uma agricultura de subsistência 
onde a olivicultura destoava. Essa monocultura intensiva pertencia ao Senhor Donatário 
que dela tirava um bom rendimento. A população em geral praticava uma policultura 
onde participava a indústria caseira da seda. As elites locais viviam dos ofícios régios e da 
administração local. Exceção eram os homens de negócio, almocreves, comerciantes ou 
mercadores que viviam em Sambade mas negociavam por toda a região. Este é o retrato 
resumido da sociedade e da economia de Alfândega no Antigo Regime.

Perdões régios: Os costumes sociais e económicos
Ano Perdoado Motivo da disputa Multa/Fonte
1453/08/01 Fernão Gonçalves, ferreiro, 

morador em Alfandega
Renegar a Deus e Santa Maria 1.000 Reis brancos para a arca da piedade. 

IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv. 
4, �. 14, Doc. Nº 1

1455/05/27 Lopo Gonçalves morador 
na vila de Alfândega 

Crime de contrabando IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv. 
15, �. 149v, Doc. Nº1

1466/04/16 Álvaro Rodrigues, morador 
em Alfandega

Querela com João Lourenço, abade 
de Bornes

8 Mil reais brancos para a Piedade 
IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv. 
14, �. 63, Doc. Nº 2

1471/07/22 Doa a Fernão Pires, 
escudeiro de Lopo d’ 
Almeida

Bens móveis e de raiz con�scados 
a Pero Gonçalves, morador em 
Alfandega e Pero Esteves morador 
em Eucísia (Oucisia) termo de 
Alfândega, condenados por passarem 
panos de Castela para o reino sem 
pagarem direitos e dizimas.

IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv 
16, � 109, Doc. Nº 2

1480/06/28 João Alvares o Moço, 
morador na Cardenha, 
termo de Alfândega

Querela com Juça Toby de Maria 
Alva, judeu, mediante perdão das 
partes

500 Reis para a Arca da Piedade. Refere 
instrumento Público de perdão de 
28/03/1480. 
IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv 
32, �. 93v, Doc. Nº 1

1480/06/30 João Afonso, morador na 
Cardenha, termo da vila de 
Alfândega

Acusado de ter ferido Branca Pires, 
mulher de Pero Gonçalves o Çeçam, 
judeu morador em Vila Flor e ter 
roubado 200 reais, mediante perdão 
das partes

Pagou mil reais para a Arca da Piedade. 
Refere instrumento Publico de perdão de 
20/03/1480. 
IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv 
32, �. 99v Doc. Nº 1
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Pelourinho de Castro Vicente
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Os casos que expusemos no quadro acima são simples. Temos um de natureza herética e 
dois de querelas. O causador para ter o perdão régio teve primeiro que ter o perdão das 
vítimas ou se retratar e pagar uma multa para a arca da piedade. Temos depois dois crimes 
económicos de contrabando, em que num a sentença foi radical com o con�sco de bens 
e o outro atenuado com multa. Outro caso é criminal furto e tentativa de homicídio em 
que a vítima perdoa o infrator e o rei concede a graça do seu perdão. A Arca da Piedade 
era uma obra pia cuja esmola se destinava a salvar os cativos. O responsável no reinado de 
D. Manuel era frei Fernando, esmoler do reino.
Os casos seguintes são episódios mais anedóticos que deixaram registo. Todos estão rela-
cionados com fugas da cadeia. 
Este caso aconteceu antes de 1494, quando Afonso Lopes, morador em Agrobom, termo 
da Vila de Castro Vicente, resistira à prisão e pôs-se em fuga (amorar). O juiz Rodrigo 
Anes perdoou-lhe a fuga em 6 de Novembro de 1494. Afonso Lopes pediu ao rei que lhe 
con�rmasse o perdão que acedeu com a pena de pagar 500 reais para a Arca da Piedade817.
Este caso foi um auxílio à fuga da cadeia que ocorreu em 1486. Nesta data Rodrigo 
Eanes, �lho de João de Samaires, morador na Vila de Castro Vicente, tirou os ferros ao 
preso João Eanes e fugiram ambos. E quando regressaram contaram as razões da fuga e 
foram perdoados. Pediram ao rei que lhes desse a graça do seu perdão em 1496, com a 
multa de 300 reais para a arca da piedade818. 
Um caso aconteceu em 1501. Afonso Martins, lavrador, morador em Adeganha, termo 
de Alfândega da Fé, foi preso na cadeia da vila porque havia dormido com uma moça, 
chamada Isabel, �lha de Gonçalo Afonso, morador na dita aldeia de Adeganha. Quando 
estava na cadeia, às vezes saía fora da prisão, com licença do guarda, para estar ao sol. E, 
temendo-se de jazer em prisão prolongada, fugira e andava amorado. E porquanto se queria 
livrar e mostrar que estava inocente do delito porque fora preso, pediu ao rei que lhe 
perdoasse a fuga da cadeia. E o rei vendo que a fuga fora como recontava e não quebrara 
ferros nem saltara por cima de muro nem castelo de menagem, lhe perdoou, embora, tivesse 
que pagar 300 reis para as obras da Relação819. 
Em outubro de 1500 aconteceu um episódio interessante em Alfândega da Fé. Os juízes e 
o�ciais estavam todos reunidos em câmara na casa do concelho. Um dos juízes, chamado 
João Cordeiro, disse que a jurisdição da vila pertencia a Álvaro Peres de Távora, �dalgo 

817 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 32, �. 108
818 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 33, �. 71v
819 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 46, �. 34v
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da casa d’El-Rei e não a El-Rei. Pero Gonçalves, lavrador, morador na vila de Azinhoso, 
contradisse o que o juiz João Cordeiro e algumas pessoas do dito lugar presentes na casa 
do concelho disseram. O juiz lançara mão nele para o prender. Pero Gonçalves reagiu e 
pegou no punhal que trazia, para lhe atirar e se defender dele, saindo sem mais com ele fazer 
mal nem algum outro desaguisado, por bem do qual andava amorado. O juiz João Cordeiro 
perdoou-lhe e passou instrumento público de perdão, feito e assinado por Luís Martins, 
tabelião na vila de Penas Roias, ao 28 de Novembro de 1500, que tinha uma obrigação de 
Pero Gonçalves apelar o perdão régio. Pero Gonçalves apelou ao rei que lhe con�rmasse o 
perdão. O rei perdoou-lhe contanto que pagasse 2.000 reis para a Piedade820.
Estes casos ilustram bem os tipos de casos que as justiças locais se confrontavam e a 
forma como se resolviam. Também mostra a mobilidade das pessoas pela região, par-
ticipando mesmo em reuniões de outros concelhos. Revela as dúvidas acerca de quem 
realmente possui o senhorio. Aliás tanto Alfândega da Fé como Azinhoso pertenciam ao 
senhorio de Álvaro Pires de Távora. Aqui nota-se a �delidade dos de Alfândega ao seu 
senhor. Enquanto que o de Azinhoso desdiz o juiz até ao ponto de provocar que lhe desse 
ordem de prisão, a que o homem reagiu com violência armada. A bonomia volta com a 
carta de perdão do juiz e o apelo para a coroa, que o condenou a uma esmola para a obra 
pia, a Arca da Piedade

820 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 45, �. 58v
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Administração senhorial e local
Os forais que D. Dinis outorgou a Alfândega da Fé e a Castro Vicente designavam que 
para se governarem e administrarem a justiça, os moradores deviam eleger dois juízes, um 
da vila e outro da terra.
Nas circunscrições governadas pela nobreza, as populações reuniam-se em consilium e 
podiam ter mais que um juiz. Habitualmente tinham um e a auxiliá-lo um grupo de 
jurados821.
Como já vimos depois de Alfândega ter sido criada, os moradores de Sambade decidi-
ram ser vassalos do rei, que lhes impôs o foro dobrado de Alfândega e que conservassem 
os seus usos, costumes e formas de governo. Os de Sambade sentiram alguma perda de 
privilégio com o nascimento de Alfândega, tanto de população como económico. Sendo 
vassalos do rei estavam em igualdade com a nova localidade. Entretanto, os de Alfândega 
solicitaram ao rei que para construção e mantimento do seu castelo lhes desse os direitos 
de Sambade. O rei anui porque como aquela localidade era mais rica isso contribuiria 
para a obra. Isso obrigou que ambas as localidades tivessem de chegar a uma concórdia.
Os de Sambade segundo o seu costume estão representados por 12 indivíduos, sendo 
um feireiro (Domingues Peres), dois indivíduos da comunidade judaica (Alberto e Dinis 

821 A organização governativa do Couto de Sambade não seria muito diferente da que tinham os Cou-
tos de Avintes e de Pedroso (V. N. de Gaia), ou outros noutras regiões, porque eram senhorios 
medievais; cf. Costa, Francisco et allii, 2009
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Abraães), servindo um deles como juiz, junto com outros cinco juízes. O governo de 
Sambade tinha vários juízes e toda a comunidade se reunia para tomar as decisões impor-
tantes que afetassem a comunidade como foi o caso da Postura ou concórdia que esta-
beleceram com a vila de Alfândega para se integrarem no novo concelho como havia 
determinado o rei D. Dinis. Os homens bons de Sambade eram aqueles que possuíam 
rendimentos e bens próprios, eram livres, isto é, não tinham qualquer condicionante que 
afetasse a sua decisão, que não fossem dependentes de ninguém como criados ou servi-
çais. Pois nesta circunstância e dentro do signi�cado medieval de família, pertenciam à 
família do seu senhor. Enquanto a comunidade da vila de Alfândega era representada por 
dois juízes que os moradores com as mesmas características sociais elegiam e lhes conce-
diam todo o poder, que o foral conferia. Entre as testemunhas estava um alfaiate que vive 
na nova vila de Alfândega822. Os de Alfândega eram livres e vassalos do rei. 
A Postura que os de Sambade e os de Alfândega estabeleceram naquele ano longínquo 
de 1309 acabou com os usos e costumes próprios do governo comunitário. No entanto 
ganharam duas coisas, um território e um juiz. Um dos juízes de Alfândega, o da terra 
seria sempre nomeado por Sambade. Isso conservou em parte a sua autonomia.

O governo militar
O castelo de Alfândega no reinado de D. Afonso V ainda estaria operacional e cumpria 
a sua função de defesa das populações que se abrigavam no seu interior. Albergava uma 
pequena guarnição que devia acompanhar o senhor da terra em caso de alerta ou cha-
mada do rei.
Em Alfândega havia um corpo militar especializado os Besteiros do Conto, que tinham 
por arma a besta. D. Afonso V con�rmou a este corpo miliciano os seus privilégios e 
liberdades na mesma forma que possuíam os outros besteiros do reino. A primeira carta 
foi em 1443823 e a segunda em 1450824.
As campanhas em África empreendidas por este rei para defesa e manutenção da praça 
de Ceuta, obrigaram a reorganizar toda a estrutura militar do país, sobretudo no aprovi-
sionamento. É nesta perspetiva que foram criados os cargos de Coudel, sob a alçada dos 
senhores donatários. Estes propunham ao rei vassalos da sua con�ança para o desempe-
nho desse cargo nas terras sob sua jurisdição. Por proposta do senhor donatário em 1453, 

822 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, �s. 67v-68v
823 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv. 27, �. 86, Doc. Nº 3
824 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv 34, �. 2v, Doc. Nº 1
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D. Afonso V nomeia por cinco anos Gonçalo Vasques, escudeiro, morador em Castro 
Vicente, para o cargo de Coudel naquele concelho e em Mogadouro825. Para Coudel de 
Mirandela, Alfândega e Santa Comba, foi nomeado Álvaro Martins Corno, escudeiro, 
morador em Lamego826. O cargo de Coudel não era vitalício, mas limitado no tempo. Os 
mandatos eram de três ou de cinco anos. Na função de Coudel em Alfândega e Mirandela 
sucedeu a Álvaro Martins Corno, Rodrigo de Barros. Em 1463, o rei con�rmou no cargo 
de Coudel por mandato de três anos um escudeiro e criado de Álvaro Pires de Távora, 
senhor donatário, Pero Gonçalves, que sucedeu a Rodrigo de Barros nesta função827.
Outra consequência das campanhas militares em África foi a necessidade de providen-
ciar e recrutar gente para as armadas que defendiam a praça de Ceuta e as outras que 
entretanto foram conquistadas, Alcácer Ceguer, Arzila e Tânger. Os recrutados eram, em 
muitos casos, indivíduos que cumpriam pena por casos de delito grave e que pela presta-
ção desse serviço viam a sua pena comutada ou mesmo perdoados.
Em 12 de dezembro de 1450, o rei D. Afonso V concedeu o perdão régio e carta de segu-
rança a Martinho Afonso, morador em Alfândega, acusado de homicídio contanto que 
vá cinco anos para a cidade de Ceuta828.
Em consequência do perdão geral outorgado aos homiziados que serviram na armada real 
em Ceuta, como refere o alvará régio de março de 1464, vertido no instrumento público 
de maio de 1464, no �nal desse mês e ano, D. Afonso V concede perdão régio a Vasco 
Martins e João Martins, moradores na Lomba, termo de Castro Vicente, a cumprirem 
pena do crime de fogo posto a umas adegas de Afonso Lourenço e Afonso Vasques, aí 
moradores829.
Para a conquista das cidades de Arzila e de Tânger foram recrutados muitos condenados. 
Em 22 de novembro de 1471, D. Afonso V concedeu perdão geral aos homiziados que 
serviram na armada e na tomada daquelas cidades norte africanas. Um dos que participou 
foi Gonçalo Vasques, escudeiro de Álvaro Pires de Távora, e foi bene�ciado neste perdão 
geral. Ele tinha-se envolvido numa querela em 1464, com Pero Dias, morador em Vila-
relhos, termo de Alfândega, Lopo Afonso, Álvaro Lopes moradores em Vilarelhos, Lopo 
Afonso morador em Vilar de Cima, Álvaro Rodrigues e seus �lhos Afonso e Álvaro, 

825 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv. 3, �. 60
826 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv. 3, �. 60, Doc. Nº 8
827 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv. 9, �. 40, Doc. Nº 3
828 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V lv 34, �. 217 Doc. Nº 1
829 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V lv 8, �. 157
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moradores em Lilartam, no termo de Monforte830. Também Rui Martins do Lombo, 
morador no termo de Castro Vicente, participou naquelas campanhas e bene�ciou do 
perdão geral régio, do crime de homicídio de Martim Vasques, morador na Pradinha831.
A campanha militar em Castela teve consequências idênticas para os que nelas participa-
ram e sobreviveram. Foi o que ganhou Fernando Álvares da aldeia de Vilares, termo da 
vila de Alfândega, acusado da morte de Lopo Afonso, morador na dita aldeia. D. Afonso 
V, em 17 de janeiro de 1474, concedeu perdão régio geral aos homiziados que serviram 
em Castela, desde que a parte ofendida também perdoasse832.
O aspeto militar só seria novamente objeto de reforma nos reinados de D. João III e de 
D. Sebastião, com a criação e organização dos Terços de Companhias de Ordenanças. 
Com as Guerras da Restauração o Iº Marquês de Távora teve grande protagonismo na 
reorganização das forças portuguesas, como também foi responsável e comandante das 
forças em Trás-os-Montes, como já vimos. Isso teve implicações profundas no desenho 
da sociedade local. As elites pertenciam todas às Ordenanças locais, em acumulação com 
outros ofícios ou outras funções. No campo militar as Ordenanças eram comandadas por 
um capitão-mor e um sargento-mor eleitos pelo governo da vila de Alfândega, e con�r-
mados pelo Conselho de Guerra. Na sua alçada estavam cinco companhias, liderada cada 
uma por um capitão. A auxiliá-lo um alferes. Cada companhia era formada por esquadras 
comandadas por um cabo de esquadra. Para completar as Ordenanças tinham também o 
seu escrivão privativo. O Comandante delas era o senhor donatário.

Governo da vila e senhorial
O cura de S. Catarina de Vilares da Vilariça diz que na vila houve um castelo que está 
demolido. O de Alfândega da Fé diz que era uma vila com três ruas direitas e um Castelo 
para poente, no cabeço, com sua cisterna. A cintura de muralhas tinha três portas uma a 
sul, outra a norte e outra a nascente.
O Governo da vila era feito por dois juízes, um de fora e outro da vila, junto com os o�-
ciais que são eleitos e con�rmados pelo ouvidor do senhor donatário. Os outros ofícios 
administrativos eram o juiz dos órfãos, nomeado pelo senhor donatário, o ofício de escri-
vão das sisas e das coimas nomeado pelo rei. No aspeto militar havia um capitão-mor e 
um sargento-mor eleitos pelo governo da vila e con�rmados pelo Conselho de Guerra, 

830 IAN/ TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv 17, �. 79v Doc. Nº 2
831 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv 21, �. 42
832 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv 30, � 56-56v Doc. Nº 4
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que nomeavam cinco capitães que lideravam outras tantas companhias de ordenanças833.
Os ofícios da governança eram constituídos pelos juízes, vereadores e procuradores. Os 
cargos eram eleitos entre os moradores mais capazes do lugar que o senhor con�rmava 
em regra. A exceção cabia ao rei, senhor de todo o poder. Por vezes o rei concedia uma 
mercê ou uma graça a alguém. Durante o reinado de Filipe I, e supomos que seja da 
década de 90 do século XVI, o rei concedeu a Álvaro Rodrigues Roubão de Sambade a 
mercê do cargo de procurador da Vila da Alfândega da Fé. Este individuo é citado no 
Tombo de Propriedades da Igreja de Santa Maria de Sambade de 1592 e encontra-se 
ausente834. Pela lei os ofícios permanentes de assistência da governança, como escrivão da 
Câmara, não podiam ser hereditários. No entanto, António Pegado, escrivão da Câmara 
da vila de Alfândega da Fé em 1642 solicitou e alcançou a mercê régia para que o ofício 
transitasse para o seu �lho, ou para quem casasse com a sua �lha835. E o feliz contemplado 
foi Vasco Pegado Borralho que em 1668 recebeu a mercê de escrivão da Câmara da vila 
de Alfândega da Fé836. Os descendentes deste individuo também tiveram protagonismo e 
marcaram a vida da vila de Alfândega da Fé, nomeadamente Amador de Bandos Pegado 
que será membro da vereação na década de 50 e 60 do século XVIII.
Outros ofícios da administração não eram por regra hereditários, a não ser, como vimos 
os seus titulares antecipadamente solicitassem a mercê régia de providenciar essa pre-
tensão. E se o anterior conseguiu para o seu �lho, também João da Ponte de Escovar em 
1642 solicitou mercê régia para que o seu neto herdasse o ofício de escrivão dos Órfãos 
da vila de Alfândega da Fé837. 
As outras localidades do concelho estavam sujeitas ao governo da vila de Alfândega da 
Fé. A exceção era Sambade, que pela Postura estabelecida em 1309 nomeava um dos dois 
juízes, que se deslocava à vila de Alfândega para administrar a justiça. Como con�rmou 
o abade na Memória Paroquial que naquele ano de 1758, como nos anteriores tinha saído 
juiz para administrar a justiça na vila. A postura de�nia que o «juiz de Sambade não deve 
a ser constringido que more cada dia na vila d’ Alfândega, mais deve a ir à quinta-feira e ao 
sábado ouvir os preitos na vila e na vila se ®zer todavia justiça»838. A localidade estava sujeita 

833 Capela, José, 2007, pp. 221 – 587
834 IAN/TT, Chancelaria de D. Filipe I, lv. 9, �. 336v
835 IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês da Torre do Tombo, lv. 15, �. 21v-22
836 IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês (Chancelaria) de D. Afonso VI, lv.11, �.31
837 IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês da Torre do Tombo, lv. 15, �. 21v
838 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, �s. 67v-68v - adaptado
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ao juízo e governo de Alfandega da Fé que é cabeça de concelho.
O cura de Vilarelhos acrescenta acerca do governo de Alfândega da Fé “que os culpados das 
outras terras que vierem para esta não podem ser presos, nem entra corregedor, porque é contra 
as doações da Casa de Távora”. A terra era isenta.
As seguintes localidades tinham juiz próprio que chamavam da vintena, do povo ou 
de vara e estavam sob alçada do juiz ordinário da Vila de Alfândega da Fé: Cerejais, 
(Sersizaes), Pombal, Sendim da Serra, Vales, Vilares da Vilariça, Gouveia e Junqueira. 
A Adeganha pertencia em 1758 ao concelho da vila de Alfândega da Fé. Era Comenda 
da Ordem de Cristo do senhorio Barão-Conde de Alvito, D. Fernando José Lobo da 
Silveira Quaresma, 12º Barão de Alvito, 1º Conde de Alvito, 2º Marquês de Alvito e 5º 
Conde de Oriola. Em 1720, recebeu a Comenda de Santiago de Adeganha da Ordem 
de Cristo por sucessão do pai839. Está sujeita ao juiz ordinário de Alfândega da Fé que é 
cabeça do Concelho e pertence ao Marquês de Távora os direitos régios e a administração 
da justiça.
As seguintes localidades não tinham juiz e estavam sujeitas ao juiz ordinário da vila de 
Alfândega da Fé: Eucísia (Oucisia), Santa Justa e Cardenha
A Vila de Castro Vicente era concelho e terra do senhorio donatário, o Marquês de 
Távora que distava de Alfândega da Fé 12 km. O concelho era composto de 14 povoados 
e 10 freguesias. Tal como Alfândega e segundo os forais tinha dois juízes ordinários, 
um da vila e outro do concelho, a quem dava juramento e passava carta de serventia o 
Ouvidor da Casa de Távora instalado na Vila de Alfândega da Fé. Além dos juízes a 
Câmara tinha três vereadores, um da vila e dois da terra, um procurador do concelho. E 
todos eram eleitos de três em três anos no dia 26 de dezembro pelos homens da gover-
nança, e prestavam juramento perante o Ouvidor que lhes passava os pelouros fechados 
e selados com as armas do donatário, para serem abertos no dia 1 de janeiro. Os juízes 
faziam duas audiências por semana, às quartas, o juiz da vila, e aos sábados o juiz da terra. 
Castro Vicente tinha casa da Câmara onde se faziam as audiências em sede levantada na 
mesma sala. A casa da Câmara estava dividida em duas partes, de um lado �cava a Casa 
do Segredo e uma cozinha e do outro lado duas casas da cadeia novas feitas em 1755, 
uma para homens outra para mulheres. Tinha sino para chamar para as audiências. As 
audiências faziam-se de grades adentro, estando o Porteiro do lado de fora. A Câmara 
da vila não tem meirinho. Tem três escrivães, um escrivão da Câmara e almotaçaria, que 
serve de contador, distribuidor, inquiridor. Um escrivão das Sisas e das Achadas. O Ofício 

839 IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. João V, lv. 11, �. 442
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de juiz dos Órfãos com escrivão. Estes ofícios apresentavam o donatário por mercê do rei. 
Exceto o das Sisas e Achadas que era exclusivo régio. O juiz dos órfãos fazia audiência 
às quartas e sábados. As causas deste juízo de Castro Vicente vão por apelação e agravo 
ao juízo e ouvidoria de Alfândega da Fé. Nos casos criminais Alfândega da Fé e Castro 
Vicente não tinham correição. Os “criminosos mandam vir as suas cartas de seguro da Rela-
ção e Casa do Porto porque o corregedor não tem correição nem entrada nesta ouvidoria, por ser 
contra as doações do Donatário”840.
As freguesias de Soeima, Parada e Saldonha tinham juiz de vintena sob alçada do juiz de 
Castro Vicente.
Em outubro de 1759 o Desembargo do Paço emitiu uma ordem para o Corregedor em 
Torre de Moncorvo para que fosse a Alfândega da Fé e a Castro Vicente eleger os juízes 
e a nova vereação “pera os annos de 760, 761 e 762 nas terras dos con®scados dessa comarca 
dos veriadores e procuradores e mais o®ciais que costumão andar por eleição nas cameras dos 
ditos luguares pera haverem de servir os ditos tres annos”. Essa ordem era uma instrução para 
proceder com a eleição. Deveria escolher três homens dos mais antigos, nobres e mais 
experientes na governança para elegerem os candidatos para os cargos, informando acerca 
das suas origens familiares, graus de parentesco, património e condição social841. 
Até 1759 tanto os juízes como os vereadores e procuradores eram eleitos conjuntamente 
de acordo com as determinações da Ordenação de D. Afonso IV. Nesta data os juízes 
eleitos pelo povo foram substituídos por Juízes de Fora, que como o nome indica eram 
externos à localidade e nomeados pelo Desembargo do Paço. Até aquela data os juizes 
acumulavam as funções judiciais e presidiam ao órgão administrativo coadjuvado pelos 
vereadores e procuradores. Com a nomeação do Juiz de Fora houve uma separação de 
poderes entre o poder judicial e administrativo. O Juiz de Fora era alguém com formação 
em leis e exclusivamente consignado àquela tarefa. 
A primeira eleição da governança de Castro Vicente e de Alfândega da Fé para o triénio 
1760-1762 ainda se ocupou da eleição dos dois juízes. Na eleição seguinte de 1762 para 
o triénio de 1763-1765 só foram eleitos os vereadores e os procuradores. 
O protocolo dizia que o “doutor corregedor Francisco Alvares da Silva (…) mandou apregoar 
a eleiçom das justiças que onde servir (…) mandou convocar a Som de Campa tangida todas as 

840 Capela, José, 2007, pp. 540-541 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portu-
gal, vol. 12, nº 458 – Castro Vicente

841 IAN/TT, Desembargo do Paço, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, Pautas das Vereações das 
Câmaras, mç. 1391, cx. 1483, Castro Vicente 1760-1762, (Documentação não tratada arquivistica-
mente)
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pessoas desta villa e seu concelho que costumam andar na governança della para votarem na dita 
eleiçam (…)”. O ato solene da eleição foi feito ao som da sineta “Campa Tangida”, como 
aliás acontecia tradicionalmente na convocação de todos os órgãos colegiais. Em Castro 
Vicente foram convocados para esta eleição 53 pessoas, donde se elegia um juiz da vila, 
entre os moradores da vila, e outro da terra entre os moradores das restantes localidades 
do concelho. Eram eleitas seis pessoas para juiz e nove para vereador e três para procu-
rador. Dois juízes, três vereadores e um procurador serviam por ano. Trinta e seis eram 
lavradores e destes dois desempenhavam um cargo na milícia. Havia dois indivíduos 
formados, um em leis e outro em medicina. Há dois que ainda são os juízes em exercício 
e um deles é Familiar do Santo Ofício e capitão da milícia. Os propostos para os princi-
pais cargos possuem o posto de capitão-mor e de sargento-mor da ordenança, a milícia 
da vila. São parentes de Bernardo Cabral de Aragão que tem um cargo importante na 
milícia provincial, como Ajudante de Auxiliares do Terço de Bragança. Os seis primeiros 
indivíduos são todos parentes e pertencem à nobreza da terra. O corregedor emite juízos 
de valor acerca deles nada abonatórios sobre as suas capacidades de liderarem o governo 
da vila. Estes juízos de valor apontados nas pautas eram secretos e só do conhecimento 
do corregedor ou do desembargo do Paço. Os próprios e os restantes nunca sabiam destas 
opiniões ou apontamentos. Na instrução a ordem era clara que nem sequer o escrivão da 
câmara devia estar presente.

Os eleitos para a governança da Vila de Castro Vicente 1760-1762842

Nome Pro�ssão Morada Idade Rendimento Obs.

Para Juízes e Vereadores

Álvaro José 
Soeiro de 
Morais

Pessoa nobre Vila de Castro Vicente 40 10 mil cruzados Viúvo; é parente em 4º grau de 
Alexandre José Aragão Cabral

Alexandre José 
Aragão Cabral

Capitão-mor de 
Castro Vicente

Vilar Chão 35 10 mil cruzados Casado, é parente de Álvaro José 
Soeiro de Morais, e tem génio 
belicoso

Manuel 
Bernardo 
de Aragão 
Sarmento

Sargento-mor Vila de Castro Vicente 28 - Parente de Álvaro José Soeiro de 
Morais e de Alexandre José Aragão 
Cabral, tem pouca capacidade para 
entrar na governança

António José 
de Aragão 
Sarmento

- - 20 - Vive com pai e irmãos; é irmão do 
sargento-mor Manuel Bernardo 
de Aragão Sarmento; tem muito 
génio e foi criado sem pai.

842  IAN/TT, Desembargo do Paço, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, Pautas das Vereações das 
Câmaras, mç. 1391, cx. 1483, Castro Vicente 1760-1762, (Documentação não tratada arquivistica-
mente), �. 8 – 15v
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Bernardo 
Cabral de 
Aragão

Principal 
Nobreza 
Ajudante de 
Auxiliares 
do Terço de 
Bragança

Vila de Castro Vicente 60 3 mil cruzados Solteiro; É tio do Capitão-mor e 
parente em 3º grau do sargento-
mor Manuel Bernardo de Aragão 
Sarmento e do irmão António José 
de Aragão Sarmento.

Bartolomeu 
Pinto Barbosa

Homem 
Principal da 
Terra

Vila de Castro Vicente 53 2 mil cruzados Solteiro; Foi juiz ordinário; Teve 
problemas quando foi juiz; é tio de 
António Xavier Pinto Barbosa

António Xavier 
Pinto Barbosa

Pessoa Nobre Vila de Castro Vicente 32 100 mil reis Solteiro, Sobrinho de Bartolomeu 
Pinto Barbosa e parente em 4º 
grau de Bernardo Cabral de 
Aragão; tem crimes pendentes

Sebastião Pires Lavrador 60 600 mil reis Foi juiz ordinário
José Martins 
de Sá

Lavrador - 60 150 mil reis -

Belchior 
Fernandes

Lavrador Vila de Castro Vicente 55 500 mil reis -

Paulo Fernandes Lavrador - 30 700 mil reis O pai foi juiz ordinário
João Fernandes - - 35 130 mil reis Solteiro, o pai foi juiz ordinário; 

é irmão de Manuel Fernandes e 
primo de Paulo Fernandes
É Pobre.

Manuel 
Fernandes

- - 40 130 mil reis Solteiro, o pai foi juiz ordinário; é 
irmão de João Fernandes e primo 
de Paulo Fernandes

João Rodrigues 
Simão

Lavrador Vila de Castro Vicente 40 400 mil reis O pai foi juiz ordinário

Domingos 
Fernandes 

Lavrador Vilar Chão - 500 mil reis Foi juiz ordinário

André Martins Lavrador Vilar Chão 40 500 mil reis Foi juiz ordinário
Amaro Faria 
Guerra

Faculdade de 
Medicina

Natural de Freixo de 
Espada à Cinta, morador 
no Lugar de Vilar Chão

- 3 mil cruzados Foi juiz ordinário, Serviu mal.

João Domingues Juiz Ordinário Parada 35 2.500 cruzados É Juiz Ordinário e é Vingativo
André Batista - Parada 40 400 mil reis Filho de juiz ordinário
João Batista - Parada 25 2 mil cruzados Neto de juiz ordinário; vive com 

pais e duas irmãs
João Luís 
Pereira

Lavrador Valpereiro 50 3 mil cruzados Foi juiz ordinário

João Moreno 
Calado

Lavrador Valpereiro 40 300 mil reis Filho de juiz ordinário

Manuel Martins Lavrador Agrobom 50 300 mil reis Filho de juiz ordinário
Francisco 
Fernandes

- Soeima 50 600 mil reis Foi juiz ordinário

Manuel Borges Lavrador Soeima 35 150 mil reis Filho de juiz ordinário
Domingos 
Fernandes 
Vergueiro

Lavrador Gebelim 60 800 mil reis Foi juiz ordinário

Francisco Luís Lavrador
Alferes de 
ordenança

Gebelim 40 3 mil cruzados Foi juiz ordinário

João Borges Lavrador Gebelim 40 5 mil cruzados Filho de juiz ordinário
João da Rocha Lavrador Lombo 35 3 mil cruzados Foi juiz ordinário
Luís António Lavrador Lombo 40 1 conto de reis Filho de juiz ordinário; irmão de 

Francisco Luís de Gebelim
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Francisco 
Manuel da 
Rocha

Juiz ordinário
Capitão da 
ordenança
Familiar do 
Santo Ofício

Peredo 40 3 mil cruzados -

José Vaz Capitão de 
Ordenança

Peredo 40 1 conto de reis Foi juiz ordinário

António 
Fernandes 
Sendim

Lavrador Saldonha 50 1 conto de reis Foi juiz ordinário

João da Costa 
Ferreira

Juiz dos Órfãos Peredo 60 2 mil cruzados Foi juiz ordinário
Formado na faculdade de Cánones

João Afonso 
Cavalheiro

Lavrador Alferes 
da Ordenança

Peredo 50 400 Foi juiz ordinário

João Cordeiro Lavrador Peredo 60 300 Foi juiz ordinário
António Sá Lavrador Saldonha 30 500 mil reis Foi juiz Ordinário
Procuradores

Pedro 
Fernandes Eiras

Lavrador Vila de Castro Vicente 30 500 mil reis Foi Vereador

António 
Domingues 
Cruzes

Lavrador Vila de Castro Vicente 40 400 mil reis

Vicente 
Rodrigues

Auxiliar Vila e Castro Vicente 40 300 mil reis Foi vereador

João Borges Lavrador Quinta de Vilar Seco, 
lugar de Castro Vicente

40 800 mil reis

António Afonso Lavrador Quinta de Porrais, da 
Vila de Castro Vicente

25 200 mil reis de 
dote e herdará 
800 mil reis

Filho do Juiz Ordinário e vive 
com o pai

João Afonso Lavrador Vilar Chão 40 500 mil reis
José Martins Lavrador Parada 50 400 mil reis Suplentes
António 
Fernandes 
Conde

Lavrador Valpereiro 50 1 conto de reis

Pedro Moreno Lavrador Agrobom 40 400 mil reis
Manuel da Silva 
Ambrósio 

Lavrador Soeima 40 500 mil reis

João Luís do 
Bairro

Lavrador Gebelim 50 1 conto de reis

Domingos Luís 
do Prado

Lavrador Lombo 50 300 mil reis

João Rodrigues 
Gregório

Lavrador Saldonha 25 700 mil reis

Francisco 
Rodrigues

Lavrador Quinta das Felgueiras 50 800 mil reis

Domingos João Lavrador Quinta da Lagoinha 30 500 mil reis
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Também na vila de Alfândega da Fé se procedeu da mesma forma com a eleição dos 
juízes e vereação de 1760. No entanto a pauta dessa eleição não sobreviveu nem foi 
remetida para o Desembargo do Paço em Lisboa843. 
A eleição para o triénio seguinte de 1763-1765 foi efetuada em maio e expedida a pauta e 
o caderno especial com as informações secretas em setembro, outubro de 1762 e presidida 
pelo corregedor da comarca de Torre de Moncorvo o licenciado Francisco Alvares da 
Silva. O corregedor procedeu da forma habitual mandando a�xar aviso a todas as pessoas 
que habitualmente andam na governança e lançar pregão na praça pública da vila e luga-
res do termo para todos os que quisessem votar estivessem presentes no dia da eleição. E 
no dia da eleição, 17 de maio, foram todos convocados, o�ciais da câmara, nobreza e povo, 
ao som do sino. Primeiro procedeu-se à eleição dos eleitores. O mais votado foi o Capi-
tão-mor Manuel Inácio de Sousa Sarmento, seguindo-se o médico Manuel Fernandes 
Martins Homem, Amador de Bandos Pegado, o licenciado Francisco Martins Ameno, 
Manuel Álvaro de Oliveira Morais, Manuel Luís Bártolo. Os menos votados foram 
António Borges, José Vilares, Pedro Pires, Gregório Dinis, António Lopes, Rodrigo Sá 
Machado e António Pinto de Moura. Os seis mais votados agrupados aos pares proce-
deram à nomeação de três listas nomeando quem seriam os vereadores e os procuradores. 
Cada lista continha nove nomes para a vereação, três por cada ano, sendo três moradores 
na vila, para vereadores da vila e seis moradores no concelho para vereadores da Terra, e 
três nomes para procuradores, um por cada ano de exercício de mandato. As três listas são 
idênticas na sua composição. A diferença está nos eleitores que não podem ser nomeados 
para a lista que propõe, mas podem participar na lista dos outros proponentes. Na reali-
dade �cavam sempre os mesmos. Vejamos quem foram os nomes propostos no quadro 
seguinte.

Os eleitos para a governança da Vila de Alfândega da Fé 1763-1765
Nome Pro�ssão Morada Idade Rendimento Obs.
Para Vereadores

Francisco Manuel 
[Xavier] de Sousa

Capitão-mor da Vila de 
Mogadouro, cavaleiro 
professo na Ordem de 
Cristo

Vila de Alfândega 
da Fé

70 20 mil cruzados “Bem quisto sem homezio que o 
embarasse”

Manuel Inácio de 
Sousa Sarmento

Capitão-mor da 
ordenança de Alfândega 
da Fé

Vila de Alfândega 
da Fé

40 - É �lho de Francisco Manuel 
Xavier de Sousa

843 IAN/TT, Desembargo do Paço, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, Pautas das Vereações 
das Câmaras, mç. 1391, cx. 1483, Alfândega da Fé 1762-1765, 30 �s. (Documentação não tratada 
arquivisticamente), �. 1-2
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Amador de 
Bandos Pegado

Familiar do Santo Ofício Vila de Alfândega 
da Fé

45 30/40 mil 
cruzados 

Filho de Vicente de Bandosa), 
capitão-mor de Mirandela 
– Homem bem quisto e sem 
homezio

Rodrigo de Sá 
Machado

É juiz por falecimento do 
Juiz de Fora e vereador.

Vila de Alfândega 
da Fé

36 10 mil cruzados Há 3 anos que serve 
de vereador e juiz por 
falecimento do Juiz de Fora.
É �lho de Rodrigo de Sá 
Machado, falecido, que foi 
capitão-mor desta vila.
É primo em 2º grau de 
Amador de Bandos Pegado

Pedro de Sá 
Machado

Homem nobre Cabreira 30 (?) 15 mil cruzados Irmão de Rodrigo de Sá 
Machado e �lho que foi 
do capitão-mor desta vila 
Rodrigo de Sá Machado

Ivan António de 
Azevedo

Capitão de auxiliares Vilarelhos 30 20 mil cruzados Foi �lho de João de Azevedo, 
cavaleiro professo na Ordem 
de Cristo, e genro de Pedro 
de Sá Machado

Manuel Álvaro de 
Morais e Ataíde 

Homem nobre Vila de Alfândega 
da Fé

60 4 mil cruzados Tem servido os cargos da 
república

Pedro António de 
Lemos Sarmento

Escrivão da Câmara Vila de Alfândega 
da Fé

50 200 mil reis Filho de Cristóvão de Morais 
Ferraz, sargento-mor desta 
vila; 

Francisco Martins 
Ameno

Licenciado, advogado nos 
auditórios desta vila

Vila de Alfândega 
da Fé

52 2 mil cruzados Pessoa da governança, �lho 
de Pedro Fernandes.

Clemente 
Rodrigues 
Vergueiro

Licenciado, advogado nos 
auditórios desta vila

Vila de Alfândega 
da Fé

45 40 mil reis Não conhecem de quem é 
�lho. Parente de Manuel 
Martins Fernandes

Manuel Martins 
Fernandes 
Homem

Médico Vila de Alfândega 
da Fé

40 200 mil reis Parente do licenciado 
Clemente Rodrigo Vergueiro, 
não se sabe o grau

António da 
Fonseca

Lavrador Vila de Alfândega 
da Fé

60 200 mil reis É �lho de António da 
Fonseca, tem servido os 
cargos da governança

José Vilares Lavrador Vila de Alfândega 
da Fé

40 600 mil reis Tem servido os cargos da 
governança

António Luís 
Bártolo 

Lavrador Vila de Alfândega 
da Fé

44 600 mil reis Tem servido os cargos da 
governança

Alexandre Lopes 
de Azevedo

Lavrador Ferradosa 40 3 mil cruzados Vereador 
Filho de Francisco Lopes de 
Azevedo - 

António Lopes 
Pereira 

Familiar do Santo Ofício Sendim da Serra 40 12 mil cruzados Vereador 
Cunhado de Alexandre 
Lopes de Azevedo; tem 
servido os cargos da 
governança

Manuel Esteves Capitão de Auxiliares Sendim da Serra 50 5 mil cruzados Vereador
Filho de António Esteves

Manuel Pires 
Luís

Familiar do Santo Ofício
Capitão da ordenança

Cerejais 40 8 mil cruzados Vereador 
Tem servido os cargos da 
governança

João de Almeida 
Ferraz

Capitão de ordenança Eucízia 40 7 mil cruzados Procurador
Tem servido os cargos da 
governança
É �lho de António Almeida
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João Luís Pereira Lavrador rico e abastado Gouveia 60 15 mil cruzados Procurador
Tem servido os cargos da 
governança

João Luís 
Moreira

Capitão Sendim da Serra 60 12 mil cruzados [Procurador]
Tem servido os cargos da 
governança

João Fernandes Alferes 
Homem de negócio

Sambade 60 10 mil cruzados Procurador 
Tem servido os cargos da 
governança

João Camelo Lavrador Sambade 50 4 mil cruzados Procurador 
Tem servido os cargos da 
governança

Alexandre 
Martins do Rego 

Lavrador Vales 50 6 mil cruzados Procurador 

Manuel de 
Escovar

Licenciado, advogado nos 
auditórios da vila

Pombal 30 40 mil reis Procurador

Manuel de Sá Lavrador Vilares 50 400 mil reis Procurador
Tem servido os cargos da 
governança

José de Almendra Lavrador Vilares 46 30 mil reis -
Tem servido os cargos da 
governança

Gonçalo Pinto Lavrador Vilarelhos 60 6 mil cruzados -
Tem servido os cargos da 
governança

José Esteves Familiar do Santo Ofício Cardenha 55 8 mil cruzados -
Tem servido os cargos da 
governança

João Manuel Luís 
Cardenha

- Valverde 45 12 mil cruzados -
Tem servido os cargos da 
governança

António Luís Capitão da ordenança Valverde 30 4 mil cruzados -
Tem servido os cargos da 
governança

Francisco 
Moreno 

Alferes Valverde 30 8 mil cruzados -
Tem servido os cargos da 
governança

a) Este Vicente Bandos era en�teuta da Casa de Távora em Mirandela e Capitão-Mor dessa vila.

Foram nomeadas 32 pessoas distribuídas pelas três listas. Sendo que dez eram membros 
da nobreza e com insígnias de cavaleiros professos da Ordem de Cristo e Familiares do 
Santo Ofício; dez tinham cargos nas milícias ou ordenanças, embora num se identi�que 
a pro�ssão, homem de negócios; com formação académica temos cinco indivíduos, três 
advogados, um médico e o escrivão da Câmara; os restantes nove são lavradores. Esta 
categoria representa 25% do grupo. Os seus rendimentos são avultados. Todos serviram 
já nos cargos da governança, ou são descendentes de quem o tenha feito. 
O juiz de fora da vila de Alfândega da Fé fez chegar ao Desembargo Régio a informação 
que “os vereadores e procuradores de que se compunha a camara daquela villa era da eleição que 
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expurgara o corregedor da comarca no tempo que os perzedia ainda o juiz ordinário havera mais 
de cinco annos e erão huns pobres lavradores em o dito pouco saber para o regimen da Republica 
e expedições da mesma camara”. O Desembargo expediu uma instrução em 12 de janeiro 
de 1765 para o corregedor da comarca de Torre de Moncorvo proceder à eleição de uma 
nova vereação, porque a anterior ainda tinha sido efetuada sobre a presidência dos Juízes 
da vila, cargo que havia sido extinto. A informação do Juiz de Fora sobre a qualidade dos 
eleitos para a governança não corresponde ao que vimos. Os lavradores eram um grupo 
muito reduzido. Comparado com Castro Vicente onde os lavradores eram muito mais 
numerosos representando 2/3 dos nomeados. 
Ainda o mandato não tinha terminado, foi feita nova eleição para o triénio seguinte 
1765-1767.

Os eleitos para a governança da Vila de Alfândega da Fé 1765-1767

Nome Pro�ssão Morada Idade Rendimento Obs.
Para Vereadores

Francisco Manuel 
[Xavier] de Sousa

Capitão-mor da 
Vila de Mogadouro, 
cavaleiro professo na 
Ordem de Cristo

Vila de Alfândega 
da Fé

65 10 mil cruzados -

Manuel Inácio de Sousa 
Sarmento

Capitão-mor da 
ordenança de 
Alfândega da Fé

Vila de Alfândega 
da Fé

45 10 mil cruzados É �lho de Francisco 
Manuel Xavier de Sousa

Rodrigo de Sá Machado - Vila de Alfândega 
da Fé

40 10 mil cruzados É �lho de Rodrigo de Sá 
Machado, falecido, que foi 
capitão-mor desta vila

Manuel Álvaro de 
Morais

Homem nobre Natural de Vila Flor, 
reside na Vila de 
Alfândega da Fé

60 2.500 cruzados -

António Joaquim de 
Sousa

- Vila de Alfândega 
da Fé

20 4 mil cruzados Solteiro, Filho do 
licenciado Domingos Luís 
Noga

João Ferreira de Almeida Sargento-mor desta 
vila

Vila de Alfândega 
da Fé

52 4 mil cruzados Viúvo 

Clemente Rodrigo 
Vergueiro

Licenciado, advogado 
nos auditórios desta 
vila

Vila de Alfândega 
da Fé

50 3 mil cruzados Parente de Manuel 
Martins Fernandes

Francisco Martins 
Ameno

Licenciado, advogado 
nos auditórios desta 
vila

Vila de Alfândega 
da Fé

56 2 mil cruzados -

Manuel Martins 
Fernandes 

Médico Natural de 
Saldonha, Castro 
Vicente, residente 
na Vila de 
Alfândega da Fé

45 2 mil cruzados Parente do licenciado 
Clemente Rodrigo 
Vergueiro

José Pinto de Almeida Ajudante da 
Ordenança desta vila

Vila de Alfândega 
da Fé

43 3 mil cruzados

António Pinto de Moura Lavrador Vila de Alfândega 
da Fé

56 600 mil reis
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Gregório Fonseca Mestre Ferrador Vila de Alfândega 
da Fé

60 - Homem que tem andado 
sempre na governança

Pedro Pires Lavrador Vila de Alfândega 
da Fé

60 600 mil reis -

António Lopes Lavrador Vila de Alfândega 
da Fé

50 700 mil reis -

Gregório Dinis Lavrador Vila de Alfândega 
da Fé

60 800 mil reis -

Manuel Domingues Mestre Ferreiro Vila de Alfândega 
da Fé

60 600 mil reis Vive das suas fazendas 
e ofício

Francisco Moreno Alferes da ordenança 
da vila

Valverde 40 6 mil cruzados Parente de Gregório 
Fonseca

João Manuel Luís 
Cardenha

- Valverde 40 12 mil cruzados -

António Luís Capitão da ordenança Valverde 43 3 mil cruzados -

João Pinto - Valverde 40 10 mil cruzados -

João de Almeida Ferraz Capitão de ordenança Eucízia 40 10 mil cruzados -

João Luís - Gouveia 50 15 mil cruzados

Pedro de Sá Machado Homem nobre Cabreira 50 10 mil cruzados Irmão de Rodrigo de Sá 
Machado e �lho que foi 
do capitão-mor desta vila 
Rodrigo de Sá Machado

António Pereira Familiar do Santo 
Ofício

Sendim da Serra 50 16 mil cruzados -

Manuel Esteves Capitão de Auxiliares Sendim da Serra 54 8 mil cruzados -

Manuel Pires Luís Familiar do Santo 
Ofício
Capitão da ordenança

Cerejais 40 12 mil cruzados -

Foram nomeados só 26 indivíduos, menos oito que na lista anterior. Nestes surgem nomes 
novos que substituíram alguns da lista anterior. O mais notório foi que de Sambade, Vila-
res e Vilarelhos não aparece nenhum individuo nesta pauta. Eles são maioritariamente de 
Alfândega da Fé, dezasseis, e só dez são de cinco freguesias, estando Valverde em maioria. 
A nobreza continua representada com seis indivíduos, os membros da milícia com seis, 
os indivíduos com formação superior são três. Sete indivíduos são da classe laboriosa, 
sobretudo lavradores e dois o�ciais da ferraria. Há quatro que desconhecemos qualquer 
função ou ofício.
Um nome se destaca por ser o primeiro em ambas as listas a de Francisco Manuel Xavier 
de Sousa, Capitão-mor da Vila de Mogadouro, cavaleiro professo na Ordem de Cristo e 
residente na Vila de Alfândega da Fé. Em Mogadouro possuía por prazo que o Marquês 
lhe havia feito o Lameiro do Chafariz onde fazia uma criação de poldros844. Recordo 

844 IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, mç. 133, Doc. 37 (cota provisória/Docu-
mentação não tratada arquivisticamente), �. 17
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que os cavalos eram indispensáveis na guerra e que o Iº. Marquês na sua informação ao 
conselho de Guerra preocupou-se com esta matéria. Esta personagem é um exemplo da 
�delidade de um vassalo de Alfândega da Fé aos seus senhores, os Távora.
Além de servirem o rei, os Távoras também dispunham da sua corte e da sua clientela de 
apaniguados, que os serviam. Estes indivíduos estavam disponíveis, por recomendação do 
senhor, para servirem no funcionalismo régio ou no senhorial. Servir um ofício signi�cava 
a oportunidade de ascender socialmente e economicamente.
No período de transição do reinado de D. João I para o seguinte, o escrivão da Casa dos 
Contos de Lisboa era um escudeiro e criado de Rui Peres de Távora845, irmão do Repos-
teiro-mor, Álvaro Pires de Távora. 
Ser criado do senhor era um privilégio. Tinha a vantagem de se alcançar ofícios ou a 
Graça Régia, para desembaraçar de alguns delitos pequenos. Foi o caso de um criado 
de Álvaro Pires de Távora, Vasco Peres, morador em Travões, que foi acusado pelo juiz 
da terra de poligamia. Com medo de �car em prisão prolongada, fugiu com a cadeia ao 
pescoço. Nunca antes estivera preso e pediu ao rei que lhe perdoasse a fuga. As mulheres 
não acusaram o homem de conduta imprópria, como devia ser, para poder ser julgado. 
O rei decidiu perdoar-lhe, desde que pague para a arca da Piedade, mil reais brancos846.
O provimento de ofícios régios com a indicação de indivíduos da sua con�ança era uma 
das obrigações dos �dalgos do conselho régio. Em 1435, Afonso Lourenço, escudeiro de 
Álvaro Pires de Távora, foi provido no cargo de escrivão dos órfãos do concelho de Freixo 
de Espada à Cinta, ofício que se encontrava vago847. 
Essa clientela não era só composta por homens livres à disposição do senhor para um 
qualquer cargo no funcionalismo régio. Os servos ou escravos alforriados pelo senhor 
não eram esquecidos por este na hora de pedir algum privilégio ao rei. Foi o caso de um 
mouro o Foçem Filipe, morador na comuna dos mouros na cidade de Évora, a quem 
Álvaro Pires de Távora, pediu ao rei D. Duarte, em 1434, que lhe �zesse mercê do pri-
vilégio de não pagar peitas, nem �ntas, nem talhas, nem trabalhos, nem outros encargos 
que nessa comuna o rei lançasse; e que não pousassem em suas casas de morada, nem 
nas suas tendas, nem cavalariças, nem lhe tomassem pão, vinho, bestas de sela nem de 
albarda, nem gados, nem galinhas, nem roupa, palha, lenha, nem outra coisa, contra sua 
vontade, exceto quando o rei e os infantes se deslocassem àquela cidade. Nessa altura as 

845 Dias, João, 1999, vol. II (Livro da Casa dos Contos), Doc. 10, p. 23
846 Dias, João, 2002, vol. III (1433-1435), Doc. 156, pp. 114-116
847 Dias, João, 2002, vol. III (1433-1435), Doc. 443, p. 307
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suas casas “se nom darom senom a taes que mereçam de pousar com ello”848. Este benefício 
e segurança para o seu ex-escravo signi�cavam para o senhor também um privilégio. 
Porque os bens dele estariam sempre livres de qualquer atentado de alguém estranho “à 
família” do senhor.
Essa proximidade ao rei conferia a facilidade de interceder por aqueles que pedissem 
algum tipo de favor. Quer fosse pelas questiúnculas de um criado, ou pela isenção de apo-
sentadoria de um mouro forro, os Távoras intercediam por aqueles que os serviam. Foi o 
caso de Martim de Távora que pediu ao rei D. Duarte, em 1435, o privilégio de isenção 
da aposentadoria para Martim Afonso Queixada e mulher, moradores em Évora, exceto 
quando o rei, a rainha e os infantes fossem à cidade849.
O mesmo aconteceu em 1475, no rescaldo da campanha castelhana de Afonso V, com 
um criado de Álvaro Pires de Távora e escudeiro de Lourenço de Távora, chamado Gon-
çalo Vaz a quem o rei o fez cavaleiro da sua casa e lhe concedeu uma tença meada anual 
de quatro mil reais no lugar onde fosse bem paga, em virtude dos serviços prestados no 
reino e em Castela. Este benefício foi con�rmado por D. Manuel em 1496850. Essa Tença 
acabou por ser paga com o serviço de alcaide-mor do Vimioso em 1476851. O senhor 
também pedia isenções de serviços para alguns apaniguados. Em 1501 a chancelaria de 
D. Manuel con�rmava o privilégio de isenção pedida em 1490 a favor de Gonçalo Pires, 
morador em Vale de Porco, termo da vila do Mogadouro, de prestar os ofícios e encargos 
do concelho852.
As nomeações de indivíduos providos em ofícios públicos eram apresentadas pelos senho-
rios e con�rmadas pela chancelaria, que depois noti�cava os juízes, concelho e homens- 
-bons das vilas dos senhorios donatários daquela nomeação. A vila de Mogadouro era 
centro da administração senhorial no século XVI, durante o governo de Álvaro Peres 
de Távora. Muitas cartas de apresentação de indivíduos para provimentos de ofícios são 
expedidas desta localidade. Na sua corte tinha um escrivão privado que se chamava Gon-
çalo Chaves. No entanto, quem superintendia e escrutinava o desempenho dos tabeliães 
era a chancelaria, através da visitação dos corregedores. Foi o caso em 1517 quando o 
tabelião Jácome Reboredo foi afastado do cargo e substituído interinamente pelo criado 

848 Dias, João, 2002, vol. III (1433-1435), Doc. 498, pp. 354-355
849 Idem, ibidem, Doc. 592, p. 427
850 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 34, �. 3
851 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 34, �. 35
852 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 6, �. 103
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do Chanceler-Mor enquanto decorresse a inquirição judicial que averiguasse a irregu-
laridade cometida no desempenho da função, que segundo se alegava foi ter nomeado 
testemunhas “sem delas tirar juramento”.
O ofício de Alcaide das Sacas era providenciado exclusivamente pela Fazenda Régia. Era 
um cargo relacionado com a �scalidade. No entanto, os senhores tinham in�uência junto 
do rei e no cumprimento estrito das suas funções de conselheiros era indicar à burocra-
cia a pessoa para determinado ofício. Em 1511 Álvaro Peres de Távora apresenta um 
seu escudeiro para o ofício de Alcaide das Sacas da Bemposta para substituir Francisco 
Sapico que o perdeu por erros declarados (corrupção e apropriação indevida de mercado-
rias) e fugiu para Bragança, andando “amorado da justiça”. Os moradores das localidades 
leonesas de Fermosela e Vilharim, andavam a fazer contrabando (fora do porto) de merca-
dorias de panos de linho, cera, couros, pescados e outras coisas que valiam cerca de 20.000 
reais. O alcaide devia ter levado as mercadorias à alfândega e de os ter levada às justiças, o 
que não fez, �cando com as mercadorias. E também de ter tomado à força, sem mandato 
da justiça um rebanho de gado, de Lázaro, morador no termo dessa vila da Bemposta, e 
por uma soma de carneiros os ter libertado853. 
Normalmente estes o�ciais são escolhidos no círculo da burocracia. Por recomendação 
de outros que já estão no ofício. No entanto, as recomendações por parte dos senhores 
donatários para privilegiar algum vassalo surtia efeito. 
A Sisa era um tributo régio que incidia sobre qualquer transação. Em 1500, o ofício de 
Juiz das Sisas recebia por cada mil reais de Sisa, vinte reais. E o seu ofício tinha de rendi-
mento anual dois mil reais854. O o�cial de Escrivão das Sisas tinha de mantimento anual 
53 reais contabilizado das rendas recebidas, até ao montante 1.000 reais855. O o�cial 
Recebedor das Sisas tinha de rendimento por cada mil reais arrecadados sessenta reais, 
até ao montante máximo de três mil reais856. Este era o cargo mais exposto e que com-
portava maior risco, porque tinha de receber. 
Os detentores destes ofícios por vezes transmitiam-nos a terceiros onerosamente e fazen-
do-os seus substitutos sem a respetiva licença da Fazenda Régia857. Outros eram afasta-
dos por irregularidades, tais como obrigar a pagar o dobro da sisa, e vender o ofício por 

853 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 8, �. 7
854 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 39, �. 49v
855 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 12, �. 11v
856 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 39, �. 80v
857 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 25, �. 71v
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4.000 reais, sem autorização régia858.
No quadro seguinte elencamos o nome, o cargo e a localidade onde foram providos indi-
víduos pertencentes à clientela dos Távora, desde 1456 até 1796. A informação não é 
exaustiva, mas permite informar com algum rigor como se constituíram as elites locais.

Nomeações de Ofícios

Data Nome / Morada Cargo Local do ofício Fonte/Observações
1456/10/11 Afonso Fernandes 

de Torre de 
Moncorvo

Tabelião do 
cível e crime

Vila de Alfândega IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V Lv. 13, �. 36v 
Doc. Nº 1
Pedro Afonso que morrera; Nomeou Álvaro Peres 
de Távora

1462/08/10 Gonçalo Fernandes 
Vila de Alfândega

Tabelião do 
cível e crime

Vila de Alfândega IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, Lv 9, �. 39, 
Doc. Nº 2
Substituição de Lourenço Martins que morrera; 
nomeou Concelho de Homens Bons da vila de 
Alfandega

1496-05-18 Gonçalo Álvares Tabelião do 
cível e crime

Vila de Castro 
Vicente

IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 43, �. 2

1502-01-15 Jácome de 
Reboredo 
escudeiro de 
Álvaro Pires 
de Távora, de 
Mirandela

Tabelião do 
cível e crime

Mirandela IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 1, �. 40 
IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 1, �. 66v
Brás de Carmona exercia há 25 anos este ofício 
nessa vila renunciara por carta ao senhorio; nomeou 
Álvaro Peres de Távora assinado e selado com o selo 
de suas armas

1508-06-07 Antão Afonso de 
Macedo, termo de 
Penas Roias

Tabelião do 
cível e crime

Vila de Pena Roias Substitui Francisco Gonçalves que renunciou a 24 de 
Maio de 1511 Nomeado por Álvaro Peres de Távora
IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 8, �. 61

1511-06-07 Brás de Carmona, 
de Mirandela

Tabelião do 
cível e crime

Mirandela Substitui nesse ofício Fernão Coelho, por 
falecimento
Álvaro Peres de Távora, em Mogadouro em 21 de 
Março de 1511
IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 8, �. 60v

1511-08-19 Pero Gonçalves, de 
Vila de Alfândega

Tabelião do 
cível e crime

Vila de Alfândega Substitui Gonçalo Fernandes, que renunciou, por ser 
velho e cansado
Álvaro Peres de Távora apresentou 9 de Agosto de 
1511
IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 8, �. 80

1514-10-25 Rui Martins Tabelião do 
cível e crime

Vila de São João da 
Pesqueira

Álvaro de Meireles que falecera
Álvaro Peres de Távora, apresentou em Lisboa 19 de 
Outubro de 1514
IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 15, �. 149

1514-02-23 Jácome de 
Revoredo, de Vila 
Nova, Sambade

Tabelião do 
cível e crime

Vila de Alfândega João Anes renunciou a 6 de fevereiro de 1514
Álvaro Peres de Távora, apresentou a 7 de fevereiro 
de 1514
IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 15, �. 174v

858 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 12, �. 22v
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1514-03-06 Jácome de 
Revoredo 
escudeiro, tabelião 
na Vila de 
Alfândega

Tabelião do 
cível e crime

Vila de Castro 
Vicente

Novamente Tabelião, porque já foi e agora volta e 
Acumula este ofício com o de Alfândega da Fé e de 
Mirandela
Álvaro Peres de Távora, apresentou na vila de 
Mogadouro, a 4 de Fevereiro de 1514
IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 15, �. 176

1517-07-04 João Rodrigues, 
criado do 
chanceler-mor 
doutor Rui Boto

Tabelião do 
cível e crime

Vila de Castro 
Vicente

Jácome Reboredo, afastado por erro cometido 
Chancelaria-mor
IAN/TT, de D. Manuel I, lv. 25, �. 41v

1521-11-13 Jorge Fernandes, 
escudeiro, de Torre 
de Moncorvo

Tabelião do 
cível e crime

Vila de Alfândega Gonçalo Álvares renunciou
Álvaro Peres de Távora
IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 18, �. 64v

1496-05-10 Gonçalo de 
Reboredo 
escudeiro do Prior 
do Crato

Alcaide das 
sacas

Vila de Miranda 
do Douro e de 
Bemposta

Álvaro Peres de Távora
IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 34, �. 86

1511-01-25 Diogo Álvares, 
escudeiro de 
Álvaro Pires de 
Távora

Alcaide das 
sacas

Bemposta Substitui nesse ofício Francisco Sapico
Álvaro Peres de Távora
IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 8, �. 7

1497-11-15 Álvaro Soeiro, 
criado de Álvaro 
Pires de Távora 

Juiz das sisas Mogadouro IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 28, �. 29v 
Em substituição de João Fernandes, lavrador na vila, 
por não saber ler ou escrever

1503-11-08 Antão Álvares, 
escudeiro, criado 
de Álvaro Pires de 
Távora

Requeredor 
das sisas

Bragança IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 35, �. 58v

1500-03-21 Rodrigo Álvares, 
morador em 
Agrobom, termo 
de Castro Vicente

Escrivão das 
Sisas e dos 
Feitos

Concelho de Castro 
Vicente

IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 12, �. 11v

1500-05-20 Rodrigo ou Rui 
Arrais, Escudeiro 
mor, morador em 
Sambade, termo da 
Vila de Alfândega

Escrivão das 
Sisas

Concelhos de Castro 
Vicente e Chacim

IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 12, �. 22v

1516 Gaspar Rodrigues, 
morador no 
Azinhoso

Recebedor das 
Sisas

Concelhos de Castro 
Vicente e Chacim

IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 25, �. 71v

1521 Lopo Afonso, 
morador no 
Lombo

Juiz das Sisas IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 39, �. 49v

Gonçalo de Lobão, 
morador em 
Chacim

Recebedor das 
Sisas

IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 39, �. 80v
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1661-06-11 António Soeiro Escrivão das 
Sisas

Vila da Alfândega 
da Fé

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês 
(Chancelaria) de D. Afonso VI, lv. 5, �. 286

1668-11-15 André Rodrigues 
Lenção

Juiz dos 
Órfãos

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês 
(Chancelaria) de D. Afonso VI, lv. 11, �. 32

1670-01-21 Maria Soeiro 
Cardoso, �lho de 
António Soeiro

Escrivão das 
Sisas

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês 
(Chancelaria) de D. Afonso VI, lv. 11, �. 175v

1709-06-04 Rodrigo de Sá 
Machado, �lho 
de Gonçalo de Sá 
Machado

Recebedor 
Geral das 
Sisas

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
João V, lv. 3, �. 224v

1721-11-04 Cristóvão de 
Morais Ferraz, de 
Mirandela, �lho de 
Domingos Lemos

Juiz dos 
órfãos

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
João V, lv. 13, �. 126v.

1722-02-23 IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
João V, lv. 13, �. 126v.

1721 Manuel Bernardo 
de Aragão 
Sarmento, �lho 
de Bernardo de 
Aragão Cabral

Recebedor das 
Sisas

Vila de Castro 
Vicente

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
João V, lv. 11, �s. 367-367v

1722 Juiz dos 
Órfãos, 
Contador, 
Inquiridor e 
Distribuidor

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
João V, lv. 11, �. 423v

1724-07-15 Baltasar de Seixos 
de Escobar

Escrivão das 
Sisas

Vilas de Castro 
Vicente e Chacim

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
João V, lv. 16, �. 59v

1730-08-17 João Barbosa 
Pinto �lho de 
Manuel Pinto 
Barbosa 

Escrivão da 
Comarca

Vila de Castro 
Vicente

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
João V, lv. 21, �. 369

1731-03-13 Escrivão das 
Achadas

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
João V, lv. 21, �. 369

Escrivão da 
Câmara

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
João V, lv. 21, �. 562

1722-03-06 Pedro António, 
�lho de Cristóvão 
de Morais

Escrivão das 
Coimas

Vila de Alfândega 
da Fé

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
João V, lv. 13, �. 346v

1743-08-06 Escrivão das 
coimas

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
João V, lv. 13, �. 346v

1745-11-25 João Ferreira de 
Almeida

Escrivão das 
Sisas

IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
João V, lv. 37, �. 423

1763-04-13 Alexandre José de 
Aragão Cabral

Meirinho-
Mor

Vilas de Castro 
Vicente e de 
Alfândega da Fé

IAN/TT, Registo Geral de Mercês de D. José I, lv. 
17, �. 378

1772-10-17 Francisco de 
Herédia Falcão 
Sarmento

Juiz de Fora Vila da Alfândega 
da Fé

IAN/TT, Registo Geral de Mercês de D. José I, lv. 
25, �. 354

1796-10-06 Albino António da 
Cunha Novais

Provisão dos 
órfãos

IAN/TT, Registo Geral de Mercês de D. Maria I, 
lv. 18, �. 309v

Destacámos dois indivíduos Manuel Bernardo de Aragão Sarmento e Rodrigo de Sá 
Machado. Ambos vão desempenhar cargos importantes nas localidades onde são resi-
dentes. Manuel Bernardo de Aragão Sarmento além do ofício de Recebedor da Sisa e 
de Juiz dos órfãos em Castro Vicente a sua parentela servirá nos cargos da governança 
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e nas Ordenanças daquela localidade. Os seus descendentes administravam um altar na 
igreja paroquial dedicada a Santo António859. Rodrigo Sá Machado também vai ter pro-
tagonismo na vida de Alfândega da Fé. Instituirá um Morgado e uma capela na sua Casa 
em 1720. Ocupará cargos de relevo nas Ordenanças, como capitão-mor e na governança 
como Juiz Ordinário. Os seus descendentes continuaram a sua obra. Os �lhos serviram 
a governança da vila em cargos da ordenança como na vereação. Ambos eram simples 
detentores de ofícios régios.

859 Capela, José, 2007, p. 225 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 
12 Memória 458 – Castro Vicente

Lagar d’ El-Rei
Antigo lagar/moinho de transformação pertencente aos Távora onde se explorava a olivicultura
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O património dos Távora 
As Memórias Paroquiais de 1758 legaram-nos um retrato do património fundiário que os 
marqueses possuíam no território de Alfândega da Fé e de Castro Vicente. Esse retrato é 
con�rmado pela Relação de Bens que se fez aquando da prisão dos marqueses de Távora e 
seus sucessores.
O Património do senhorio donatário era composto por 14 vilas: Mogadouro, Penas Roias, 
Castro Vicente, Alfândega da Fé, Mirandela, Favaios, Alijó, Lordelo, Honra de Galegos, 
em Trás-os-Montes, e S. João da Pesqueira, Távora, Valença, Paradela e Castanheira, na 
província da Beira. Estavam todas sujeitas à Ouvidoria de Alfândega da Fé. Acrescentava 
ainda a alcaidaria-mor do Castelo de Miranda do Douro, segundo o testemunho do abade 
de Castro Vicente860.
Os bens fundiários pertencentes à Casa de Távora no concelho de Castro Vicente situa-
vam-se no sul do concelho em Vilar Chão um prazo de terras junto a Zacarias e um olival, 
em Parada a Quinta de S. Gonçalo, na Foz do Rio de Cabras e a Quinta de Santo Antão, 
e a norte no Lombo os bens de Cravelos. A Quinta de S. Gonçalo era contínua territo-
rialmente a outra homónima que vinha de Cerejais. Os bens fundiários concentravam-se 
sobretudo na parte ocidental do concelho: Cardenha, Adeganha, Eucísia, Vilarelhos, Vila-

860 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 12 Memória 458 – Castro 
Vicente
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res e Sambade e na parte central Alfândega da Fé, Cerejais e Sendim da Ribeira, ao longo 
da Ribeira de Zacarias.
Em Vilares a Quinta da Madureira foi a propriedade privilegiada com uma descrição nas 
Memórias Paroquiais, pelo cura da localidade. Dizia ele que aquela propriedade pertencia ao 
Marquês de Távora e estava murada. A sua principal produção era azeite que se colhia por 
ano 300 almudes para a Casa. As terras fora da tapada pagavam de renda 200 alqueires de 
pão. E dentro da tapada os chãos, lameiros e amoreiras pagavam 100 mil réis. Diz o cura 
que só uma lameira pagava 32 mil réis de renda. A quinta tinha uma fonte, a Fonte da 
Madureira, que regava toda a propriedade. Tinha um grande pinhal de Pinheiros Mansos 
que fornecia lenhas e madeiras ao povoado.
A gestão do domínio era feita por indivíduos de Alfândega da Fé. Estes estavam manda-
tados ou eram rendeiros responsáveis pela cobrança das rendas, que arrematavam previa-
mente ao senhor, pagando-lhe em dinheiro. Esta modalidade continuou a vigorar como 
modelo de gestão depois do con�sco861. Na relação dos bens con�scados informa-se que 
um individuo de Alfândega da Fé, o capitão-mor da vila de Alfândega da Fé, arrematou a 
cobrança dos foros de Vila Real, por cem moedas e 12 arrobas de presuntos (180 kg), que 
pertenciam à Casa de Alvor, e que se deslocou à localidade para as receber de outros, que no 
local se encarregavam do serviço: “os foros de Vila Real que forão da Caza de Alvor que costu-
mavam andar arrendados por sem moedas e doze arrobas de prezuntos o capitam-mor de Alfan-
dega Manuel Ignacio de Souza com procuração do dito Marquez lhos arrendou a huns homens” 862.
Os testemunhos são inequívocos em fazer de Alfândega da Fé a capital da administração 
do património da Casa de Távora. Era nesta vila que estava a Ouvidoria, representada pelo 
Ouvidor, que superintendia a administração civil, judicial e económica. O abade de Castro 
Vicente diz expressamente que os juízes e vereadores da Câmara daquela vila eram empos-
sados e ajuramentados pelo Ouvidor da Casa que estava em Alfândega da Fé863.
A exploração dos olivais e das imensas oliveiras que possuíam era feita diretamente pela 
Casa, nos lagares que possuíam. A Casa tinha lagares em Mirandela, Mogadouro e S. João 
da Pesqueira. Em Alfândega da Fé tinham dois. Um em Sendim da Ribeira e na vila de 
Alfândega da Fé, além de uma casa para recolher azeitona em Cerejais. O Lagar de Alfân-
dega, ainda hoje conhecido por Lagar d’ El-Rei, era o maior. A Relação dos Bens con�s-

861 IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, mç. 133 – Neste maço encontram-se 
diversos contratos celebrados com rendeiros para a administração do património con�scado.

862 IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, mç. 133, Doc. 37 (cota provisória/ 
/Documentação não tratada arquivisticamente), �. 20v

863 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 12 Memória 458 – Castro 
Vicente
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cados descreve-o como a primeira dos bens que o Morgado possuía em Alfândega da Fé. 
E sobre ele diz: “O lagar de azeite obra primoroza que se conpoem de três cazas huma de tulhas 
donde se recolhe azeitona outra de fazer o azeite e outra que serve de almazem de talhas para 
receber o azeite muitas das talhas que nelle existem são vários erdeiros que como customavão fazer 
o seo azeite no mesmo lagar assim concervavão as que lhe forão adjudicadas nas suas cartas de 
partilhas e contudo corria o mesmo administrador”864. Um dos herdeiros, o cónego Henrique 
Vicente de Távora, �lho do IIº. Marquês, tinha no Lagar 36 talhas para recolher o azeite865. 
E como este herdeiro usava o lagar para produzir o seu azeite e tinha talhas para o guardar, 
também outros herdeiros o usavam e possuíam da mesma forma. O reitor de Alfândega da 
Fé na Memória Paroquial em 1758 diz: “O que há nesta terra são excelentes engenhos materiais, 
bons moinhos de azeite tangidos por bois que estão dentro da vila e são pertença dos seus moradores. 
O mais especial e grandioso é o do Marquês de Távora, senhor da vila”866.
Os quadros que anexamos permitem-nos observar que bens possuíam os Távora e seus 
herdeiros. A leitura dele dispensa qualquer observação nossa interpretativa.

Bens dos Távora em Alfândega da Fé (Morgado, Livres, Régios)867

Urbanos

Localidade Tipo de Bem Obs.
Alfândega da Fé Paço: Casas com 

capela
Ficou em partilhas para Henrique Vicente de Távora, Cónego e Tesoureiro 
Mor da Sé Patriarcal de Lisboa

Sambade Casas Guerra, Luís Bivar, Inventários e sequestros das Casas de Távora e Atouguia em 
1759, Lisboa, Arquivo do Tribunal de Contas, 1954, p. 124

Meios de Transformação

Localidade Tipo de Bem Composição Obs.

Alfândega da Fé Lagar de azeite 3 Casas

- Tulha de recolha de azeitona

- Fazer o azeite

- Armazém de talhas de 
recolha de azeite de 
herdeiros dos Távora

Rende o Azeite 2 mil cruzados 
350 almudes até 500 almudes

864 Idem, ibidem, �. 10
865 Idem, ibidem, �. 51v
866 Capela, José, 2007, p. 225 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 

2, nº 50, p.449-458 – Alfândega da Fé
867 IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, mç. 133, Doc. 37 (cota provisória/ 

/Documentação não tratada arquivisticamente); Guerra, Luís, 1954, pp. 123-125
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Rústicos

Localidade Tipo de Bem Foro Obs.

Alfândega da Fé Quinta de Zacariasa) 200 alq. Trigo e centeio Despovoada, casas arruinadas; 
arrenda-se a 1 foreiro

Terras da Quinta de 
Zacarias

75 alq. Trigo e centeio, pitança 4.600 
reis

Vários foreiros

Quinta do Castelo 15 alq. Trigo e centeio Oliveiras são do senhorio, os 
foreiros tem obrigação de colher

Vilar Chão (Termo de 
Castro Vicente)

Terras da Quinta de 
Zacarias

60 alq. Trigo e centeio Vários foreiros

Sendim da Ribeira Vendada de Sendim 80 alq. Trigo e centeio/ 1759 rende 
40 alq.

-

Prazo de terras 60 alq. Trigo e centeio, pitança 1.800 
reis

Vários foreiros

Quinta de Sardãob) 150 alq. Trigo e centeio, pitança, 
1.600 reis

-

Eucízia Prazo de terras 26 alq. Trigo e centeio, pitança 960 
reis

-

Santa Justa Prazo de terrasc) 7 alq. Trigo e centeio, 2 galinhas ou 
300 reis

-

Cardenha Prazo de terras 5 alq. Trigo e centeio -

Vilarelhos Prazo de Terras 20 alq. Trigo e centeio, pitança 400 
reis

Foreiro Francisco Lopes da 
Ferradosa

Pombal Prazo de Terras 37 alq. Centeio, 2 galinhas ou 300 
reis

-

Sambade Quinta de Covelas 
Vários casais de terras 
e castanheiros

20 alq. Trigo, 13 alq. ¾ de centeio, 
2.160 reis de castanhas, pitança 
400 reis.

Castanheiros velhos arrendam-se 
por 600 reis

Adeganha Quinta de Nozelos
Terras arrendada

39 alq. Centeio -

Cerejais Quinta de S. Gonçalo 
de Rio de Cabrasd); 
tapados de terras e 
olivais

40 alq. Trigo e centeio Azeite é colhido para o senhorio

Vilares da Vilariçae) Quinta da 
Madureiraf )

Pagam de rendas das terras que estão 
fora da tapada, 200 alqueires de pão, 
e das paredes adentro da renda dos 
chãos, lameiros e amoreiras 100 mil 
réis; tem uma lameira que rende 32 
mil réis.

Colhe 300 almudes de azeite 
Tem uma fonte, a Fonte da 
Madureira, que a rega; 
Tem a quinta um grande pinhal 
de Pinheiros Mansos que fornece 
lenhas e madeiras ao povoado

Parada
(Termo da Vila de Castro 
Vicente)

Quinta de Rio de 
Cabras

160 alq. Trigo e centeio -

Quinta da Barca 
(Prazo da Barca junto 
ao Sabor)

20 alq. Trigo e centeio -
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Lombo (Castro Vicente) Prazo de terras (bens 
de Caravelos)g)

16 alq. Trigo e centeio 1 Foreiro

Olivais
Localidade Tipo de Bem Obs.
Alfândega da Fé Olivais de Zacarias
Vilarelhos 2 Olivais da Mata
Vilar Chão Olival da Vendada
Sendim da Ribeira Olival da Vendada
Adeganha Olival da Cal de Favaios na 

Quinta de Nozelos

2 Olivais junto à Quinta de 
S. Martinhoh)

Foi foreiro Rodrigo de Sá Machado, capitão-mor da vila de 
Alfândega da Fé

Cerejais Olival da Guarda Foi foreiro Rodrigo de Sá Machado, capitão-mor da vila de 
Alfândega da Fé

Olivais da Quinta de S. Gonçalo e 
Rio de Cabras

Concelhos Localidades Quintas Prazos de 
Terras

Olivais Lagar de 
Azeite

Casas 

Alfândega da Fé Alfândega 2 1 1 1 1
Sambade 1 1 1
Pombal 1
Vilarelhos 1 2

Vilares da Vilariça 1
Eucízia 2
Sendim da Ribeira 1 2 1
Cerejais 1 2
Adeganha 1 3
Cardenha 1

Concelho de Castro 
Vicente

Vilar Chão 1 1
Lombo 1
Parada 2

Totais 9 11 10 1 2

a) Guerra, Luís, 1954, p. 123
b) Idem, ibidem, p. 124
c) Idem, ibidem, p. 124
d) Idem, ibidem, 
e) A Quinta da Madureira não vem citada na fonte que estamos a usar. Mas também pertencia ao morgado - Idem, ibidem,  

p. 124 - IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, mç. 133, Doc. s/n (cota provisória/Documentação não tratada 
arquivisticamente) - Quinta da Madureira com pinhal contiguo arrematada por Bernardo dos Santos Barbosa 21 fevereiro em 
1771 avaliada em 2 milhões e seiscentos mil reis

f ) Capela, José, 2007, pp. 246 – 249 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 41, nº 277, p. 1707-
1718 – Vilares da Vilariça

g) Idem, ibidem.
h) IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, mç. 133, Doc. s/n (cota provisória / Docu-mentação não tratada 

arquivisticamente) - Olival velho da ribeira de S. Martinho adquirido por arrematação por Manuel António de Magalhães em 7 
de março de 1771, por 150 mil reis.
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Bens herdados por Henrique Vicente de Távora Tesoureiro-mor da Sé Patriarcal da Terça de sua mãe,
Leonor Maria Antónia de Mendonça e do pai António Luís de Távora Terras e foros comprados pelo pai para
compor a legítima do �lho em 1736 (Só nos cingimos aos bens situados em Alfândega da Fé)

Localidades Foros 
de 
azeite

Parcelas 
rústicas

Terras c/ 
Oliveirasa)

Olivais Oliveiras 
isoladas

Oliveiras 
em terras 
de 3ºs.

Casa de 
recolher 
azeitona

Foro 
Junta 
de Bois

Talhas 
de azeite 
no lagar

Paço

Alfândega 50 8 10 1 2 1 36 1
Cerejais 3 14 44 17 6 15 1
Sendim da Ribeira 1 1 1 1
Nozelos 6
Vilarelhos 1
Sendim da Serra 2 1
Ferradosa 10
Castro Vicente 1
Vilar Chão 1
Vales 1
Valverde 1
Sambade 1
Totais 10 77 53 34 8 17 1 1 36 1

a) Oliveiras e outras árvores

Bens herdados pelo Arcebispo de Évora Frei D. Miguel de Távora, 1741-1759 da Terça de sua 
mãe, Leonor Maria Antónia de Mendonça
Localidades Terra c/ 

oliveiras
Olival Oliveiras 

isoladas
Quintas Pombal Portais onde pousam os 

vendeiros e mercadores
Parcelas 
rústicas

Alfândega da Fé 1 1 1

Vilarelhos 1 1

Ferradosa 1

Parada 1

Gouveia 1

Eucísia 1

Sendim da Ribeira 9

Cerejais 1
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Bens herdados pelo Arcebispo de Évora Frei D. Miguel de Távora, 1741-1759 da Terça de sua mãe, Leonor 
Maria Antónia de Mendonça
Localidade Tipo de Bem Obs.

Alfândega da Fé Portais onde pousam os vendeiros e mercadores que vem à Feira

Lameiro no Fundo do Prado

Quinta da Perolha

Sendim da Ribeira Olival no Caminho de Zacarias

Olival tapado no Sobreiro Com Amoreiras

Olival tapado na Pena Ruiva

Olival no Lameiro da Cruz

Olival Tapado na Gomeira Com uma �gueira

Olival Tapado de Cerejeiras

Olival Confronta com o adro da igreja

Olival

Olival na Fonte da Laje

1 Oliveira no Chão da Cancela

Vilarelhos Cortinha com Oliveiras

Pombal 

Parada 4 Oliveiras

Gouveia 3 Oliveiras

Eucísia 4 Oliveiras

Ferradosa Quinta de Picões Renda 200 alq. trigo centeio

Cerejais Olival na Santa Eufémia 

Bens herdados pelo Bispo do Porto Frei D. António de Távora – 1757/1766 da Terça de sua mãe, Leonor 
Maria Antónia de Mendonça (Alfândega da fé)
Localidades Olival Parcelas c/ Oliveiras isoladas Pombal Lagar de azeite Foros de azeite
Valpereiro 1 3 1
Alfândega da Fé 1
Sendim da Ribeira 1

Bens herdados pelo Bispo do Porto Frei D. António de Távora – 1757/1766 da Terça de sua mãe, Leonor 
Maria Antónia de Mendonça (Alfândega da fé)
Localidade Tipo de Bem Obs.
Alfândega da Fé 8 Almudes de foro de azeite
Sendim da Ribeira Lagar de azeite Aparelhado com 2 casinhas e 1 castanheiro
Valpereiro Olival na Carreira do Adis, com terra 10 Alq centeio de renda

2 Oliveiras acima da Carreira do Adis
7 Oliveiras no Amedo
4 Oliveiras na Ribeira do Amedo
Pombal
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O património de outros senhorios
aparentados com os Távora
Em resultado da política de casamentos e partilhas entre os descendentes, o património 
foi sendo repartido. Se a Casa de Távora possuía os direitos régios de Alfândega da Fé, 
os de Castro Vicente estavam nas mãos de outros ramos da família. O mesmo aconteceu 
com a Honra de Távora, berço familiar que desde o século XVII tinha sido doado para o 
casamento de uma �lha. Restava à Casa em Távora somente o património religioso, como 
veremos. Como vimos bastantes bens em Alfândega foram doados em partilhas a �lhos 
secundários para seu sustento. Em Castro Vicente só o cónego Henrique Vicente de 
Távora tinha bens. Tinha este �lho do IIº. Marquês uma Tapada, com oliveiras, chamada 
da Fonte do Conselho que confrontava com os bens que o Duque do Cadaval ali possuía, 
além de uns foros de azeite, que estavam em litigio868. No termo, sobretudo em Parada 
e em Vilar Chão a Casa detinha importante património. Mas os casamentos, os dotes 
e as arras das noivas levavam parcelas importantes do património, prática corrente na 
sociedade da altura em todos os estratos sociais, com o objetivo de melhorar o arranque 
de vida comum do casal, ou celebrar uma importante aliança política. Os dotes eram os 
bens que os pais doavam às �lhas. As arras eram os bens que os noivos davam à família 
da noiva, pela compra do seu corpo. Os pais da noiva podiam abdicar na �lha essa oferta. 
Desconhecemos quando é que a Casa de Cadaval obteve o seu património em Castro 
Vicente. A primeira hipótese que nos sugere a genealogia é que esta aliança matrimonial 
pode ter acontecido no século XV, com a partilha de bens entre os �lhos de Pedro Lou-
renço de Távora, Álvaro Pires de Távora I e o irmão Martim de Távora, que sucedeu no 
cargo de Reposteiro-mor. Desempenhou este cargo cortesão no reinado de D. Afonso V. 
Só que neste caso há um senão. Castro Vicente foi adquirido por Álvaro Pires de Távora 
em 1435. A não ser que os irmãos tenham feito algum escambo de bens, e Martim de 
Távora tenha por esta via adquirido património em Castro Vicente. Martim de Távora 
teve uma �lha que casou com Pedro de Noronha, Senhor do Cadaval, que desempenhava 
o importante cargo de Mordomo-mor de D. João II. Também pode ter acontecido que ou 
o pai ou a família, os primos, podem ter composto o dote da noiva com importantes doa-
ções de bens fundiários, sobretudo para um importante casamento com um alto cortesão. 
Sabemos que a família Távora foi bastante bene�ciada pelo rei D. João II, ao contrário 

868 IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, mç. 133, Doc. 37 (cota provisória/ 
/Documentação não tratada arquivisticamente), �s. 46, 52
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de outras famílias nobres. Esta hipótese de os bens que a família do Cadaval possuía 
em Castro Vicente poderem ter origem neste casamento é potencialmente provável. No 
entanto houve outros enlaces ou outros negócios que potenciaram a transmissão para 
aquela família desses bens.
Na última década do século XVII ocorreram dois importantes enlaces com a Casa de 
Cadaval. Nesta altura o seu titular tinha sido obsequiado com o título de Duque do 
Cadaval em 1648, por outorga do rei D. João IV. Em 1695 o potencial sucessor do IIº. 
Marquês de Távora, Luís Bernardo de Távora, Vº Conde de S. João da Pesqueira, casou 
com uma �lha do Senhor do Cadaval. Deste casamento nasceu a sucessora na casa e no 
património Távora, a marquesa D. Leonor. O outro casamento ocorreu num ramo colate-
ral com o �lho e herdeiro do Iº Conde de Alvor, Bernardo António Filipe Neri, que seria 
pai do IIIº. Marquês de Távora. Ambas as situações são consequentes com a hipótese de 
ter ocorrido a transmissão de bens em Castro Vicente dos Távora para a Casa de Cadaval.
Os Duques de Cadaval possuíam em Castro Vicente um extenso património fundiá-
rio. Era composto por 70 propriedades, parcelas de terra com os seus bens, oliveiras, 
amoreiras e outras árvores de fruto, castanheiros, pereiras, pinheiros e carvalhos869. 
A mais importante era a Quinta da Varge, que se encontrava arruinada e só se conser-
vava a capela de S. Gonçalo em 1758870. Este património concentrava-se na localidade 
de Castro Vicente. No termo, só havia propriedades desta casa em Agrobom, Valpereiro, 
Saldonha e no Lombo. Muitos bens também foram adquiridos localmente ampliando o 
dote inicial. Os bens urbanos situavam-se na Vila de Castro Vicente onde tinham várias 
casas, uma sobrada e térreas, destinadas a armazém, cortes de animais, forno e lagar de 
azeite871. Muitas parcelas compunham unidades maiores como as quintas da Varges, da 
Foia e de Porrais. Destas só a de Porrais ainda era habitada em 1758. Das outras só havia 
ruínas das casas872.

869 Jorge, Maria dos Anjos, 1986, pp. 240
870 Capela, José, 2007, pp. 235 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal 

vol. 33, nº 36, p. 247-262. – Esta capela é mencionada na descrição que se faz dos bens da Casa de 
Cadaval, cf. Nota abaixo

871 Jorge, Maria dos Anjos Veiga, 1986, pp. 242-245 – Este artigo incluí um extenso quadro expositivo 
em apêndice dos bens que a Casa do Cadaval possuía em Castro Vicente e seu termo: pp. 249-255

872 Capela, José, 2007, pp. 235 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal 
vol. 33, nº 36, p. 247-262
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Património religioso dos Távora
Na História Genealógica da Família Real Portuguesa, quando fala de António Luís de 
Távora, segundo Marquês de Távora, diz o autor que ele e a família eram patronos do 
Mosteiro de S. Pedro de Águias, da ordem de S. Bernardo (Cisterciense), Convento de S. 
Francisco de Mogadouro, Misericórdia de Mogadouro, abadia de S. Vicente de Vinhais, 
de S. Martinho de Mogadouro, de Santa Maria de Castelo Branco de Mogadouro, de 
S. Pedro da Bemposta, de S. João Batista de Távora e Comendador de Santa Maria a 
Velha de Castelo Branco873. Nas Memórias Paroquiais de 1758 na informação prestado 
pelo abade de Castro Vicente, a Casa de Távora tinha, além da apresentação da Igreja de 
Castro Vicente mais 5 abadias: Vinhas, lugar do Concelho de Bragança, Távora, Vila da 
Bemposta, Castelo Branco, no concelho de Mogadouro e S. Martinho no concelho de 
Penas Roias; é donatário comendador de Santa Maria da vila de Castelo Branco e apre-
senta os curas da sua comenda que são 21874.
Na relação de Bens do Morgado de 1759, aquando do sequestro, o património perten-
cente a Ordens que os Távora administravam em Trás-os-Montes eram sobretudo a 
Comenda Velha de Santa Maria de Castelo Branco em Mogadouro que tinha diversas 
curatos anexos, con�rmando a informação do abade de Castro Vicente. Este documento 
dá-nos uma informação precisa sobre o património religioso administrado pelo Mor-
gado. As abadias eram a igreja de S. Martinho em Penas Roias, Santa Maria de Castelo 
Branco e a Igreja da Bemposta, todas hoje localizadas no concelho de Mogadouro. Os 
curatos dependentes da Comenda de Santa Maria de Castelo Branco eram as seguintes 
Soutelo, Remondes, Brunhoso, Figueira, Vale de Porco, Lagoaça, Bruçó, Vilarinho, Ven-
tozelo, Vila de Sinos, Vila de Ala, Figueira, Peredo, Brunhozinho, Tó, Sanhoane, Variz, 
Castanheira, Macedo, Sampaio e Vidoedo. Nestas igrejas o patrono providenciava a apre-
sentação do Cura anual. Para recolher os rendimentos delas possuía a Casa 29 tulhas, que 
eram armazéns onde se recolhiam as dádivas em géneros alimentares. As tulhas �cavam 
em Vale da Madre, Soutelo, Remondes, Paradela, Valverde, Meirinho, Castelo Branco, 
Estevais, Lagoaça, Bruçó, Vilarinho, Vila dos Sinos, Ventozelo, Vila de Ala, Vilar do Rei 
Vale de Porco, Figueira, Azinhoso, Vidoedo, Macedo, São Martinho, Castanheira, Variz, 
Sanhoane, Brunhozinho, Bemposta, Peredo e Tó. A comenda rendia 15 mil cruzados 
anualmente, exceto quando o preço do cereal caía. Tinha ainda a Casa outras duas abadias 

873 Sousa, D. António Caetano de, Tomo V, pp. 219-220
874 Capela, José, 2007, pp. 538 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal 

vol. 12, nº 458
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a de Távora e a de Vinhais875. Em Alfândega de património religioso a Casa de Távora só 
tinha as capelas nas suas propriedades, que davam assistência religiosa aos seus habitan-
tes. A capela de Santo Antão da Barca embora �casse localizado numa propriedade da 
Casa, era património paroquial, como vimos atrás quando falámos desta capela.
Outra grande instituição do patrocínio desta Casa era o Convento de São Francisco de 
Mogadouro. O Convento de São Francisco de Mogadouro era masculino e pertencia à 
Ordem dos Frades Menores, e à Terceira Ordem da Penitência. Foi fundado em 1617, 
com origem na esmola dada pelo cabido da Sé de Miranda a dois franciscanos. Em 1618, 
existiam já 9 religiosos e irmãos leigos. Em 1620, iniciaram-se as obras de construção do 
convento, a expensas de D. Luís Álvares de Távora, Iº. Conde de S. João da Pesqueira. O 
património desta instituição foi enriquecido com os legados pios que estavam adstritos às 
capelas que eram administrados pela comunidade franciscana.
Em S. João da Pesqueira havia também um convento de S. Francisco. Não sabemos se 
seria do patrocínio desta família. Esta informação chegou-nos através de um contrato de 
instituição de uma Capela a S. Francisco no lugar de Vila Nova, Sambade em 1601. Nesse 
contrato informa que os dotadores disponham de uma verba para investir em “obras pias”, 
nomeadamente a instalação e construção de um convento. O local chegou a ser visitado 
por frades do convento de S. Francisco de S. João da Pesqueira, que só não avançaram 
porque não houve mais ninguém que contribuísse para o empreendimento876. A capela 
e os bens dotados acabaram por ser oferecidos aos Religiosos da Lousa Trinitários Cal-
çados877 (Ordem da Santíssima Trindade para a Redenção dos Cativos) instalados na 
freguesia da Lousa, na altura pertencente ao concelho de Vilarinho da Castanheira (hoje 
Torre de Moncorvo) que a administravam.

875 IAN/TT, Juízo do Fisco da Incon�dência e dos Ausentes, Mç. 133, Doc. 37 (cota provisória/ 
/Documentação não tratada arquivisticamente), �s. 21-21v

876 ADB-UM, Registo Geral, lv. 10, �s. 76v-77v
877 Capela, José, 2007, pp. 235 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, 

vol. 33, nº 36, p. 247-262
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A lenda e os fundamentos históricos
O historiador francês e insigne medievalista, Jaques le Go× a�rmava que o historiador 
medievalista não podia recusar nenhuma fonte disponível para estudar a Idade Média, 
nem desprezar a própria paisagem. Porque a História é uma narrativa que seguindo as 
informações, submetidas a uma análise crítica, vai explicando como progrediram no 
tempo o individuo, a sociedade, uma localidade ou uma instituição. 
Em Alfândega da Fé existe uma lenda que com as suas variantes é património imaterial 
desta localidade. A lenda é uma narrativa popular transmitida oralmente onde se mistu-
ram factos reais com factos �ccionados. Os factos tanto podem ser locais como podem ter 
uma origem geográ�ca diversa. Para percebermos os ecos desta lenda temos de perceber 
se no contexto geográ�co restrito da região existem lendas semelhantes. Ou se na área 
geográ�ca mais ampla há narrativas idênticas. Ou se nos registos cronistas há ecos desta 
lenda ou semelhante e que alguma tradição oral a transportou para aquele sítio. Caso não 
haja, podemos estar perante uma lenda de amplitude geográ�ca local.
Embora o contributo da lenda enquanto fonte histórica seja reduzido ou nulo, o histo-
riador não pode recusar nem eliminar esta fonte. Seguindo o conselho daquele grande 
mestre da Historiogra�a atual, devemos incluir no nosso estudo uma abordagem inter-
pretativa deste património imaterial, a lenda. 
Para a estudar devemos primeiro desconstruí-la. Isto é, desmontando-a, eliminando a 
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�cção dos traços narrativos até que restem só os factos principais. Devemos depois cruzar 
esses factos com os factos históricos que encontramos na nossa investigação e se têm 
convergência. Porque podem não ter convergência e então aí estamos perante algo que 
necessita de estudo mais aprofundado, porque se pode relacionar com outras questões 
que imediatamente não estão acessíveis. Só depois podemos perceber como a lenda foi 
composta.
A lenda de Alfândega da Fé só viu o seu texto �xado no século XIX878. No entanto, desde 
o século XVII que há notícias da sua existência. 
A primeira informação que se colhe sobre alguns aspetos da lenda é na Corogra®a Por-
tuguesa e Descrição Portuguesa, do padre Carvalho da Costa em 1706. E refere-se a ela 
quando fala sobre o Castelo de Alfândega, que diz, que de lá saíram duzentos homens 
de cavalo de esporas douradas, naturais daquela localidade a defendê-la dos árabes879. 
E quando este autor nos fala do Castelo de Mós volta a contar o mesmo episódio que 

878 Pessanha, João, 1897, pp. 18-25
879 Costa, Padre Carvalho da, 1868, pp. 402

Sítio de Balsamão
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daquele castelo também saíra cavaleiros de esporas douradas880.
Nas Memórias Paroquiais encontramos registo escrito desta lenda, citada em três locali-
dades: Alfândega da Fé, Castro Vicente e Chacim. As restantes aldeias destes concelhos 
não citam nem referem esta lenda.
ALFÂNDEGA DA FÉ - «Lenda e romaria: há a tradição que desta vila e concelho saíram 
homens a lutar com um potentado mouro que morava num monte que está junto a Chacim, 
murado e na margem do rio Azibro (sic). O mouro desta fortaleza pedia feudo às vilas vizi-
nhas de umas tantas donzelas. Os moradores desta vila e do concelho responderam com armas à 
afronta. Aliados com os de Castro Vicente assaltaram o castelo do mouro e mataram-no a ele e 
aos seus sequazes. Por este ato se acrescentou ao nome desta vila o título de Fé, porque dantes só se 
chamava Alfândega. No sítio onde esteve a fortaleza do Mouro, erigiu-se uma ermida a Nossa 
Senhora de Balsamão (bispado de Miranda), que intercedeu e socorreu os cristãos naquela 
peleja contra os inimigos bárbaros. Todos os anos, no dia de Nossa Senhora dos Prazeres, se vai 
em procissão solene. Alfândega da Fé vem em primeiro com o reverendo pároco de estola e a cruz 

880 Idem, ibidem, p. 421

Interior da Capela de Balsamão
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da igreja, seguindo-se os o®ciais da justiça da vila com as varas levantadas, tudo em reconhe-
cimento de serem os moradores desta vila os que conseguiram o triunfo. Na falta do pároco e dos 
o®ciais da justiça da vila de Alfândega, seguem no lugar deles, o pároco e os o®ciais da justiça de 
Castro Vicente, por terem sido os que ajudaram os de Alfândega a derrotar o mouro.881»
CASTRO VICENTE - «A Câmara desta vila de Castro Vicente tem o privilégio de ir com 
varas levantadas a jurisdição diversa, em dia de Nossa Senhora de Balsamão, no termo de 
Chacim, que é do Senhor de Vila Flor; conta a tradição antiga que os de Castro Vicente e os de 
Alfândega da Fé expulsaram os mouros daquele sítio no dia de Nossa Senhora dos Prazeres»882.
CHACIM - «A Ermida ou Capela de Nossa Senhora de Balsamão, distante da vila, meia 
légua (3 km), num ermo onde estão instalados a Congregação dos Padres e Leigos do Hábito 
da Sempre Imaculada Conceição; o santuário é muito frequentado por romeiros; tem 7 passos 
em capelinhas ou edículas, com imagens de vulto; acodem procissões na Segunda-feira depois 
das oitavas da Páscoa das Flores, dia em que a igreja celebra o mistério de Nossa Senhora dos 
Prazeres. 
Todos os anos os devotos acorrem em romaria à milagrosa imagem de Nossa Senhora de Bal-
samão; desde tempo antiquíssimo que a memória dos homens não alcança, os moradores desta 
vila, recém-casados, em ação de Graças à milagrosa Senhora, oferecem na segunda-feira depois 
da Páscoa do Espirito Santo uma vaca ou boi aos pobres que se elegem na Câmara. E essa ação 
de Graças é em memória de a Senhora os ter livrado do bárbaro tributo das donzelas naquela 
fortaleza. Ainda se veem os vestígios dos inexpugnáveis muros cuja tradição se conserva nos 
mesmos moradores, suposto acha por escrito o referido. A Congregação está instalada há mais 
de 30 anos; antes só residia um eremita; eles estão sujeitos à autoridade religiosa do abade de 
Chacim e do bispo e do Cabido de Miranda.»883

A enciclopédia de Pinho Leal, Portugal Antigo e Moderno do século XIX, é um interes-
sante repositório de dados sobre todas as localidades do país e que ainda hoje serve de 
fonte aos historiadores modernos.
Na entrada, da localidade Chacim este enciclopedista regista a lenda que atribui a esta 
localidade. A descrição não se afasta muito daquela que vem registada nas Memórias 
Paroquiais, e que quando esta enciclopédia foi publicada ainda aquelas se encontravam 

881 Capela, José, 2007, pp. 224 – IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, 
vol. 2, nº 50, p.449-458 – Alfândega da Fé

882 Idem, Ibidem, p. 541, IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 12, 
nº 458 – Castro Vicente

883 Idem, Ibidem, p. 402, IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográ�co de Portugal, vol. 10, 
nº 287 – Chacim
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inéditas e reservadas dos olhares públicos na Biblioteca da Ajuda. O autor não revela 
as fontes que o inspiraram para compor o texto. Conhecemos que o método utilizado 
passava muito pela oralidade e trocas epistolares com sacerdotes da região ou mesmo 
naturais ou vizinhos dos lugares. Fontes importantes foram as enciclopédias geográ�cas 
do século XVIII.
Chacim884- «É tradição que, no logar onde hoje está o convento, existira, no IX ou X seculo, o 
castello de um rei mouro, o qual entre outras oppressões que fazia aos seus vassalos christãos, era 
uma (de certo a peor) possuir todas as noivas, no primeiro dia do seu casamento.
Um habitante da villa de Alfandega da Fé (que é agora concelho d’esta comarca) ao qual chegou 
a vez de ser noivo, não esteve pelos autos, e, proclamando aos seus patricios, se revoltaram contra 
o tyranno.
Sabende o tal rei d’esta conspiração, veio esperar os rebeldes nos campos de Chacim, e ali se deu 
um renhido combate, em que os christãos (os revoltados) por serem muito menos do que os mouros, 
hiam de vencida; porém Nossa Senhora lhes appareceu e, com um vaso do balsamo na mão, lhes 
curava todas as feridas e dava novo alento; pelo que elles venceram os mouros, matando o rei e 
quasi todos os seus.
Depois foram-se ao castello e o arrasaram.
Em memoria d’isto e em acção de graças a Nossa Senhora, edi®caram uma capella, no sitio onde 
tinha sido o castello e lhe deram a invocação de Nossa Senhora do Balsamo na Mão (e lá está 
a Senhora com uma amphora ou vaso na mão) e a que o povo por abreviatura chama Nossa 
Senhora de Balsamão.885»
Na atualidade, a lenda continua amplamente difundida entre as gentes daquela região. 
Em Alfândega chamam de Lenda dos Cavaleiros da Esporas Douradas, ou do Tributo das 
Donzelas. Está publicada de forma romanceada por João Baptista Vilares, editado pela 
Câmara Municipal de Alfândega da Fé. João Pessanha também recolheu a versão decla-
mada em verso da lenda que também reproduzimos. Em 2011, um alfandeguense, João 
Nunes, decidiu registar na blogosfera a lenda de Alfândega da Fé fazendo um exce-
lente enquadramento. Transcrevemos o texto no Apêndice Documental que suporta este 
estudo. O autor do Blogue procura encontrar na lenda uma justi�cação para a antigui-
dade da terra donde é natural. 
Em Castro Vicente, antiga sede do concelho com o mesmo nome, hoje freguesia do con-

884 Archive of Portuguese Legends (APL) 1529
885 Pinho Leal, Augusto, 2006 [1873], Tomo II, p. 265



Paulo Costa

310

celho de Mogadouro, a lenda toma o seu nome: Lenda de Castro Vicente886.
Em Chacim, antigo concelho, com um passado senhorial, hoje freguesia do concelho 
de Macedo de Cavaleiros, a lenda denomina-se Lenda do Bálsamo na Mão. Esta versão 
da lenda887 segue a pista fornecida por Pinho Leal, começando por apontar a possível 
origem etimológica do topónimo Chacim e registando a lenda com um enredo �ccio-
nado, cheio de diálogos entre os protagonistas888.
A lenda é uma narrativa cujo contexto histórico pode ter tido origem num facto ou num 
conjunto de factos verídicos, não relacionados espacialmente e temporalmente mas que a 
sabedoria popular os conjugou e os aprimorou.

Os fundamentos históricos.
Será que existem?
Apresentamos três variantes da lenda e cinco registos coevos da sua existência. A lenda 
de Alfândega da Fé é património imaterial desta localidade e dos seus vizinhos Castro 
Vicente e Chacim.
Será que existem factos históricos nesta lenda? Ou será que a lenda é uma construção 
mitológica inverosímil, inventada por alguém num tempo anterior às primeiras manifes-
tações escritas da mesma? Ou será que ela encerra factos mais remotos que a contextuali-
zam e sejam anteriores “ao tempo dos mouros” para tempos mais recuados?
Quando esta lenda foi registada no século XVII ela já transportava séculos de transmis-
sões orais, onde cada intérprete introduziu as suas impressões e variações.
Analisemos a lenda. 
Ela estabelece desde logo uma hierarquia geográ�ca: Primeiro Balsamão e Chacim, 
segundo Alfândega da Fé e terceiro Castro Vicente. Isso é o espelho da tradição religiosa 
da procissão no dia de Nossa Senhora dos Prazeres, onde naquele Santuário Mariano, 
implantado num velho castelo atalaia, pertencente a Chacim se deslocavam as autori-
dades políticas e religiosas de Alfândega da Fé em primeiro lugar e depois as de Castro 
Vicente. 
Ela encerra algo que se passou no tempo histórico e que levou os povos de Alfândega e de 
Castro Vicente a se aliarem contra algo poderoso que os dirigia daquele sítio. Diferencia 

886 Cf. Apêndice Documental
887 Archive of Portuguese Legends (APL) 2718 - Marques, Gentil, 1997 [1962], vol. I, pp. 233-237
888 Cf. Apêndice Documental, Lenda do Bálsamo na Mão
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também os de Alfândega e os de Castro Vicente. Os de Alfândega são os cavaleiros das 
Esporas Douradas, os militares que residem num castelo e os de Castro Vicente são o 
povo comum que vive em localidade desguarnecida.
O Senhor Poderoso do Castelo de Balsamão cobra um tributo. O Tributo das Donzelas. 
Aqui encontramos um elemento comum a uma tradição �xada nas Crónicas medievais. 
Este assunto encontra-se plasmado na Crónica Cristã que relata a lendária Batalha de 
Clavijo. O califa exigia aos cristãos um tributo de 100 donzelas. Contra esta ofensa o rei 
Ramiro I defrontou o califa e derrotou-o com o auxílio divino de Santiago. Em troca deste 
auxílio, Ramiro prometeu caso ganhasse, que todos os cristãos libertos do jugo islâmico 
seriam tributários àquele Santo apóstolo, cujo túmulo tinha sido descoberto em Compos-
tela. A lenda da Batalha de Clavijo e o Tributo das Donzelas foi uma justi�cação inventada 
no século XII em Santiago de Compostela de um tributo, e legitimar a suposta doação que 
o rei Ramiro fez àquela diocese e basílica cristã dos Votos ou Bodos a Santiago, que tornou 
todas as dioceses peninsulares tributárias a Santiago de Compostela. 
Na lenda de Alfândega o motivo da revolta é o mesmo da lenda de Clavijo, o tributo das 
donzelas. Mas, proporcionalmente adaptado, na primeira são 12 e na segunda são 100. Na 
lenda, em vez de Santiago é Nossa Senhora dos Prazeres que vem curar as feridas, com um 
bálsamo na mão. Serve isso para explicar o topónimo Balsamão, no original Balsamom889.
Vemos aqui uma in�uência externa que se incorpora na lenda local. O tributo, a batalha, 
a intervenção divina. O tributo dos votos de Santiago foi introduzido na arquidiocese de 
Braga em �ns do século XII. Conhecemos pelo estudo do Doutor Avelino Jesus da Costa, 
na sua obra O Bispo D. Pedro e a organização da Arquidiocese de Braga890, que a introdução 
de muitos direitos eclesiásticos chocou com a oposição dos povos, já oprimidos pelas 
exigências senhoriais. Um con�ito ocorreu naquela data com Chacim e Sambade, locali-
dades intervenientes nesta lenda, que não aceitaram as novas imposições que o arcebispo 
introduzia, decorrentes das decisões conciliares, decididas pelo Papa no século XII.
O objetivo destas histórias é explicar a origem, as tradições e os nomes das localidades, 
o apelativo da Fé, em Alfândega, Chacim, Vicente e Balsamão. O da Fé, signi�cou a fé 
dos cristãos, Chacim, chacina dos mouros, Vicente, porque foram vitoriosos e Balsamão, 
porque era o bálsamo que a Senhora trazia nas mãos para curar as feridas dos combaten-
tes cristãos.

889 Cuja origem está no português arcaico balça mau, que signi�ca maninho, matagal, ou baldio, terreno 
inculto, que não presta

890 1997, vol. 1, p. 425-426
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Historicamente podemos comprovar que a lenda nasceu depois do século XIII, somente 
pelo facto dos topónimos Alfândega da Fé, Chacim/Balsamão e Castro Vicente já exis-
tirem. 
Até agora temos de�nidos dois aspetos: a hierarquia geográ�ca e o tempo em que a lenda 
nasceu.
A lenda assenta num acontecimento bélico uma batalha entre cristãos e mouros que 
ocorreu nesta região e que os cristãos venceram. Será que de facto houve alguma batalha 
que a memória perpetuou? Ou tudo não passará de simples enredo onde se juntaram 
alguns dos factos apontados e a batalha é mera desculpa?
Outra questão é, será que de facto houve um castelo em Balsamão? A historiogra�a atual 
aponta que sim. Aliás nos arredores de Alfândega da Fé, a sul, havia outra atalaia cujo 
nome permaneceu, a Torre de Mendo Corvo, hoje Moncorvo. E em todo o território 
transmontano existem vestígios de Torres atalaias que remontam ao período da recon-
quista, séculos X-XII.
Como também demonstramos no nosso estudo nos séculos XII e XIII Chacim e Sam-
bade eram territórios dominados pela nobreza que controlavam os territórios do pla-
nalto onde se localizam Alfândega da Fé e Castro Vicente, e exigiam pesados tributos. 
Aquelas foram fundadas pelo rei para limitar o domínio da nobreza e que tiveram de 
“lutar” contra esse poder para se a�rmarem autonomamente. Alfândega teve um Castelo 
e Castro Vicente não. Castro Vicente chamava-se de Balsamão, �liando-se naquele ter-
ritório e nasceu depois de Alfândega da Fé, o que aproxima historicamente as duas loca-
lidades e a lenda conservou. A “luta” que os de Alfândega da Fé e os de Castro Vicente 
empreenderam contra a nobreza de Chacim e de Sambade e os seus pesados tributos 
pode representar uma batalha em sentido �gurado. 
E sobre a batalha entre mouros e cristãos! Será que haverá indícios que possam demons-
trar que nesta região houve alguma batalha, cujo vestígio �cou �xado na lenda?

A batalha de Alhándega e a semelhança com Alfândega
Uma hipótese, que pode parecer à primeira vista um pouco fantasiosa, pela falta ele-
mentos concretos e se suportar numa dedução conjectural, é relacionar Alhándega com 
Alfândega, só pela sintonia entre os dois nomes. O nosso atrevimento atenua-se se rela-
cionarmos esta hipótese com a lenda sobre uma batalha entre Mouros e Cristãos que há 
em Alfândega da Fé. 
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As crónicas muçulmanas891 falam de uma batalha de Alhándega, ou a batalha do Barranco. 
As crónicas cristãs omitem o nome da derradeira batalha. Alhándega é o nome do local 
onde se desenrolou a refrega que se seguiu à batalha de Simancas em julho de 939 entre 
Ramiro II e o Califa Abderraman III. O cronista muçulmano Ibn Hayyân Muqtabis ao 
relatar a Batalha de Simancas, que ocorreu em julho de 939, contou que as hostes cristãs 
ganharam a peleja pondo em fuga o Califa Abderraman III e as suas tropas. No entanto, 
os exércitos cristãos perseguiram-nos durante alguns dias, e encontraram-nos no sítio 
dos Barrancos de Alhándega. Na descrição desta Batalha de Alhándega (em Agosto de 
939) diz o cronista “na retirada o inimigo [cristão] os empurrou [as tropas califais] para 
um profundo barranco, que deu nome ao encontro (Alhándega), do qual não puderam escapar”. 
Desconhece-se hoje onde teria ocorrido tal batalha. Segundo as Crónicas, ela teria ocor-
rido algures na direção do território muçulmano, logo para sul de Simancas. Mas não há 
certeza. 
“Unos dicen que es un barranco en las proximidades de Simancas. Otros dicen que puede ser 
un valle salmantino en el valle del Tormes. Los más probables es que Alhándega fuera un 
pueblo cerca de Atienza, a 200 km de Simancas, lugar conocido por Abderramán, que ofrecía 
buen  refugio en la ruta de retorno desde Simancas a Córdoba con características adecuadas para 
proteger el ejército moro. Se piensa que la emboscada ®nal tuvo lugar en algún paraje cercano 
a Atienza, Caracena de la provincia de Soria o Albendiego de Guadalajara”892. Todas estas 
localidades se localizam para leste de Simancas e não para sul em direção a Córdova. A 
exceção é a hipótese do Rio Tormes um a�uente do Douro, que desagua frente à Bem-
posta, inclinando-se para a incursão por ocidente. Mas se o objetivo era Zamora, porque 
não in�etiram para ocidente? Ou �zeram, mas os historiadores espanhóis nunca consi-
deraram essa hipótese, exceto a de Tormes. Ou porque não foram as tropas do califa para 
sul e permaneceram ao longo do Douro?
Outra questão que se levanta é, porque é que os cristãos perseguiram os muçulmanos, 
quando estes já tinham sido derrotados e estavam em fuga, segundo nos querem transmi-
tir as crónicas? É um comportamento um pouco suicida por parte das forças de Ramiro. 
E aqui colocamos a hipótese, que a dita batalha tenha ocorrida a ocidente. O califa e as 
suas tropas escaparam de Simancas como manobra de diversão e dirigiram-se ao objetivo 
da expedição que era conquistar Zamora, um importante ponto estratégico para a traves-

891 Ibn Hayyân Muqtabis V, Crónica del Califa Abderrahmân III an-Nâsir entre 912 y 942, ed. e trad. de 
Mª Jesús Viguera e Federico Corriente, Anubar, Saragoça, 1981

892 http://www.grandesbatallas.es/ batalla%20de%20simancas.html (consultado em 14/12/2014)
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sia do Douro e acesso ao noroeste peninsular, �anqueando-a por sul e abordando-a por 
ocidente, indo por território que hoje é Trás-os-Montes, isolando os cristãos da Galiza 
dos de Leão e Castela. As crónicas tanto cristãs como muçulmanas relatam que o obje-
tivo do califa era tomar Zamora893. Seguindo esta dedução, as crónicas con�rmam que 
a derradeira batalha deu-se uns dias depois, no mês de agosto, num local onde as tropas 
muçulmanas estavam acantonadas em sítio recôndito. E que os cristãos as perseguiram e 
derrotaram-nas empurrando-as por um barranco. 
E porque é que as perseguiram? Para humilhar? Isso é o sentido que as crónicas trans-
mitem. Ou, as tropas de Ramiro perseguiram os exércitos do Califa, porque a vitória em 
Simancas não as enfraqueceu e temiam que conseguissem concretizar o seu objetivo e 
conquistar Zamora? Como dissemos, esta hipótese é especulativa. 
Alhândega signi�ca segundo as crónicas muçulmanas sítio de barrancos, rodeada de bar-
rancos, protegida, ou o Barranco, um precipício. O vocábulo Alhándega tem semelhanças 
com Alfândega. 
O que sugiro, e é mera especulação, sem fundamento concreto documental são três dados 
que aproximam esta região do que é relatado nas Crónicas. A semelhança entre as duas 
palavras, Alfândega e Alhándega. A característica geomorfológica do território alfande-
guense, barrancoso, e mesmo a semelhança com o relatado na Lenda do sítio de Balsa-
mão. Este facto é relativo, porque a característica barrancosa é comum a diversas regiões 
da meseta ibérica. Próximo do Douro e de Zamora, a localidade objetivo da expedição. 
O terceiro elemento é a prevalência local de uma lenda onde se relata uma batalha entre 
cristãos e mouros. A prevalência da batalha na lenda, também não é um argumento sus-
tentável, porque se fundamenta na tradição oral, e esta, como construção mitológica, pode 
radicar num facto real, mas que pode ter ocorrido noutro local e transportado para aqui 
por migrantes. No entanto, a fraca sustentação desta teoria da possibilidade da batalha 
de Alhándega aqui ter ocorrido, não deixa de ser uma possibilidade teórica a ter em conta.
Tanto a Alfândega trasmontana como a estremenha partilham o mesmo étimo. Também 
partilham as características geomorfológicas de ambas as regiões, terreno acidentado 
composto por barrancos e colinas894. Coincidência ou não será atrevimento da nossa 
parte sugerir que essa Alhándega, rodeada de barrancos, fosse a Alfândega portuguesa 
transmontana, também rodeada de barrancos, 

893 Sobre as causas da investida do Califa Abd Rahman ao norte cristão ver Herculano, Alexandre, 
2007, vol. I, pp. 151-153

894 Em Vila Franca de Xira existe o topónimo Alhandra com características geográ�cas coincidentes. 
Terreno declivoso com precipícios
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Factos históricos
Há factos históricos, recolhidos na documentação estudada que podem ter contribuído 
para o fabrico da lenda. Estão relacionados com Chacim, Balsamão, mouros assassinados 
e a Ordem do Hospital. Isto vem relatado nas inquirições de D. Afonso III de 1258. 
Quando os inquiridores chegam a Chacim, a testemunha inquirida conta que na loca-
lidade vizinha de Banreses havia bens reguengos que foram dados à Ordem do Hospital 
por um cristão que matou um mouro. E que isto tinha sido contado pelo avô de Nuno 
Martins de Chacim que �lhou a propriedade895. Em Balsamão já havia naquela altura 
uma ermida.
No entanto, é a�rmado no con�ito acerca dos limites entre Castro Vicente e Chacim, que 
Balsamão havia sido povoada e que naquele tempo, reinado de D. Dinis, encontrava-se 
erma. O facto de Balsamão ter sido povoada acrescentou alguma coisa à lenda. Sendo 
povoada, por quem foi? Ora, popularmente tudo que seja antigo é atribuído ao tempo 
dos mouros. Facilmente aquele local foi associado àquele tempo. Porque era o tempo mais 
recuado que conheciam. Outro facto está associado ao domínio senhorial, que na lenda 
foi identi�cado com os maus, os mouros. Chacim foi terra senhorial da linhagem dos 
Braganções. E provavelmente em Balsamão, eles tiveram uma atalaia ou uma fortaleza 
com características semelhantes à Torre de Aguiar de Sousa, ou a outras que deixaram 
vestígios no território trasmontano, como Torre de Moncorvo896. E aos senhores, popu-
larmente associa-se opressão.
Também é facto histórico que tanto Alfândega como Castro Vicente ganharam autono-
mia contra a nobreza, por mão do rei D. Dinis. Isso na lenda associou-se à libertação de 
pesados tributos. Primeiro fundou-se Alfândega em 1294 e depois Castro Vicente em 
1305. No reinado de D. Fernando, Castro Vicente foi incorporada no concelho de Alfân-
dega, perdendo autonomia. Daí o privilégio e a precedência protocolar que os de Alfân-
dega tinham sobre os de Castro Vicente na romagem e procissão que faziam à romaria 
que se celebrava na capela de Nossa Senhora do Rosário de Balsamão.
Outro facto histórico é a relação de Castro Vicente com Balsamão. O nome que aparece 
no foral de 1305 é Castro Vicente de Balsamom.
Ora, todos os factos e acontecimentos ocorridos localmente ou transmitidos por migran-
tes que aí se estabeleceram e enraizados na cultura popular local, a existência de nomes 

895 PMH Inq. P. 1316
896 Gomes, Paulo, 1992, pp. 174
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de terras estranhos, velhas povoações abandonadas, senhores que impunham pesados tri-
butos, mouros assassinados, ordens de cavalaria que possuíam bens fundiários na região 
(os Templários e os Hospitalários), e o nascimento de novas povoações que se libertaram 
desses constrangimentos, identi�cam-se na lenda e podem mesmo ter concorrido para a 
sua construção: Lenda dos Cavaleiros das Esporas Douradas, Lenda do Tributo das Donzelas, 
Lenda de Balsamão e Lenda de Castro Vicente.
A lenda que conhecemos e que é relatada em �ns do século XVII é uma construção 
medieval. Junta diversos factos reais conhecidos da população, que os testemunhou ou 
ouviu contar. Factos que aconteceram ali ou noutra paragem e acrescenta um enredo, 
uma narrativa, para os juntarem. Na lenda, o enredo, as personagens e as conclusões são 
inventados. Porque no fundo o que se quer valorizar é a união entre as comunidades e 
enaltecer a solidariedade que é própria das comunidades serranas. Os de Alfândega vão 
em auxílio dos de Castro Vicente contra o tirano. 
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Garcia Pires de Bragança, o Ledrão (senhor 
da Terra de Ledra) 
c.c. Gontinha Soares de Tougues

Fernão Pires 
de Bragança

Vasco Pires de 
Bragança, o 
Beirão

Nuno Pires de Bragança
Filhos ilegítimos
Com Maria Fogaça (mãe de Fernão Fernandes 
Cogominho)

Pero Garcia de 
Bragança

Mor Garcia 
de Bragança 

Outros 
�lhos

Fernão 
Fernandes de 
Bragança

Segue.
Último 
representante 
desta linhagem 
por via varonil 
foi um �lho de 
Gonçalo Nunes 
de Bragança, vivo 
em 1290

Rui Nunes de 
Bragança

Fruilhe Nunes de Bragança c.c. 
Martim Pires de Chacim

Martim Pires 
Tavaia c.c. 
Aldonça Pais 
Marinho

Nuno Martins 
de Chacim
Segue:

Álvaro 
Martins de 
ChacimAldonça Martins 

Tavaia c.c. Rui 
Nunes de Chacim

D. Alão, Abade de Castro 
de Avelãs; Da �lha do rei da 

Arménia teve:

Mendo Alão

Fernão Mendes I, o Velho; 
casou com ? Filha bastarda:

D. Sancha Henriques; 
Casou 1.º com Sancho 
Nunes de Barbosa, da 

linhagem dos Sousa; �lhos 
que segue:

2º Casamento com Fernão 
Mendes de Bragança sem 

descendentes

D. Teresa Afonso, 
casou com D. Henrique de 

Borgonha, teve:

D. Afonso VI, 
Rei de Leão e Castela

D. Afonso Henriques, Rei 
de Portugal, segue.

D. Urraca Afonso,
casada com Raimundo de 

Borgonha teve:

D. Afonso VII
Rei de Castela Leão. Segue.

Mendo Fernandes

Fernão Mendes de 
Bragança, o Bravo 

1º Casou com Teresa Soares 
da Maia teve os �lhos que 

segue: 
2º Casamento, não houve 

descendência

D. Pedro Fernandes, o 
Ledra Froilhe Sanches de Barbosa:

Genealogia dos Senhores de Bragança
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Genealogia de Nuno Martins de Chacim897

C.c. 1º.
Sancha Pires 
Correiaa)

C.c. 2º. Teresa Nunes Queixada (Filha de Sancha Pais 
de Alvarenga e Nuno Mendes Queixadab)).

Caso extraconjugal com Maria Gomes de Briteiros, 
que foi freira em Aroucac) 

Maria Acha 
Nunesd)

Gomes Nunes
Outra filha

Heitor Nunes (+ 
1304)
c.c. Marquesa 
Gil de Soverosa 
e não teve 
descendentes 
legítimose)

Gil Nunes
c.c.
Maria Martins 
Zote

Álvaro Nunes, 
Sancho Nunes, 
Sancha Nunes, 
Urraca Nunes, 
Teresa Nunes e 
Pero Nunesf).

Rodrigo ou Rui Nunes de Chacim ou Bocarro
c.c.
Aldonça Martins Tavaia

Sancha Gil
c. c.
Pero Ponce das 
Astúriasg)

Nuno Rodrigues 
Bocarro, que foi morto 
em Miranda, sobre 
o Douro e não teve 
descendentes

Maria Rodrigues 
c.c.
Martim Fernandes 
Barreto

Joana Peres
c.c. João Afonso, 
filho bastardo 
de D. Dinis em 
1315.

Isabel Peres Rodrigo Peres
Nuno Martins Barreto
CC 1ª Maria Anes, com descendência;
CC 2º Beringueira Rodrigues com descendência

Gil Martins Barreto (casou com Alda Rodrigues e teve filhos; casou segunda vez com Elvira Gonçalves, mas 
não teve descendência) 

Afonso Martins Barreto (casou com Leonor Fernandes)

Álvaro Martins Barreto (casou em Sevilha, mas não teve descendentes),

Sancha ou Beatriz Martins Barreta (que casou com João Peres Portel, sem descendência; casou depois com 
Vasco Afonso Alcoforado do Mogadouro e teve dois filhosh))

Constança Martins Barreta (c.c. Raimundo Anes), nasceu uma filha; esta teve um filho, Gomes Lourenço de 
Beja, que foi “vogado e vilão” e que “meteu quanto mal e quanta rebeldia pode ante el rei D. Dinis (…) e o 
infante D. Afonso”i).

a) Idem, ibidem, 246.
b) No Livro do Deão chamam-no Nuno Mendes Queixada (LD p. 194); no Livro Velho de Estevão Mendes Queixada (LV p. 45). Optámos pelo primeiro 

porque está em consonância com a proposta que o Doutor José Pizarro apresenta (vol. I, 1997, p. 246).
c) LD p. 159
d) c.c. Fernão Esteves Pintalho.
e) LD p. 94; LL p. 291.
f ) LD p. 194; Pizarro, José, 1997, vol. I, pp. 246-249
g) LL, Vol. II, T. I, pp. 446-447 - Idem, ibidem, p. 250
h) Idem, ibidem, volume II, pp. 618-619 – Vasco Afonso Alcoforado era o quinto �lho de Afonso Pires Alcoforado e de Aldara Gomes Frade. Ganhou a 

alcunha do Mogadouro porque teve bens naquela localidade.
i) LL. P.319

897 Pizarro, José, 1997, vol. I, p. 243, nota 7 - «Nuno Martins teve dezasseis ®lhos, três do primeiro casamen-
to, doze do segundo e um de barregania, num cômputo global de oito ®lhos e oito ®lhas. Daqueles casaram 
cinco, mas só dois tiveram ®lhos varões, um deles bastardo. Tanto quanto sabemos, o apelido Chacim não 
terá sequer chegado a ultrapassar os meados do século XIV. Advirta-se, porém, que um neto de Nuno Mar-
tins, e seu homónimo, ®lho de Urraca Nunes e de Martim Anes do Vinhal, está documentado com o apelido 
Chacim, pelo que é possível que a sua descendência o tenha continuado.»
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Brasão dos Távora

IAN/TT, Casa Real, Cartório da Nobreza, lv. 19 
Armeiro-mor �. 58v
IAN/TT, Casa Real, Cartório da Nobreza, lv. 20 Livro 
da Nobreza e da Perfeição das Armas dos Reis Cristãos e 
Nobres Linhagens dos Reinos e Senhorios de Portugal, por 
António Godinho
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Cronologia
1162 Foral de Mós, por D. Afonso Henriques; menção de alguns limites do atual território 

de Alfândega da Fé.
1128-1185
Reinado de D. Afonso 
Henriques

1192 Concórdia entre o arcebispo de Braga D. Martinho e o reitor e paroquianos de Santa 
Comba de Chacim

1185-1210
Reinado de D. Sancho I

1200 Doação de Silhade ao Concelho de Mós, por D. Sancho I

1201 Foral de Torre de Junqueira por D. Sancho I

1208 Con�ito entre o arcebispo de Braga e as paróquias de Sambade, Chacim e Bornes 
acerca dos tributos eclesiásticos

1209 Foral de Freixiel pela Ordem do Hospital

[1211-1221] Pedro Fernandes Braganção e mulher doam ao mosteiro de Santa Maria do Bouro a 
igreja de S. Pedro de Santa Comba da Vilariça onde se incluía Vilarelhos e Vilares

1211-1221
Reinado de D. Afonso II

Doação a Pedro Fernandes de Bragança do Couto de Sambade

[1221-1225] Fundação da aldeia de Sendim da Serra por parte de moradores de Sambade e 
extensão do senhorio de Sambade até ao limite da Serra de Gouveia.

1221-1248
Reinado de D. Sancho II

1225 Foral de Santa Cruz da Vilariça por D. Sancho II, menção nos seus limites a Serra 
de Gouveia e Couto de Sambade

1258 Inquirição de D. Afonso III ao julgado de Santa Cruz da Vilariça, menção a Vilares 
e Vilarelhos; informação sobre os limites de Chacim e instituição do Couto de 
Sambade por Afonso II

1248-1279
Reinado de D. Afonso II

1284 Morte de Nuno Martins de Chacim, Meirinho-mor de D. Afonso III, Tenente de 
Bragança, aio de D. Dinis e seu Mordomo-mor

1279-1325
Reinado de D. Dinis

1285 Foral de Torre de Moncorvo

1286 Foral de Vila Flor

1288 Inquirições Gerais de D. Dinis aos julgados de Vila Flor, Couto de Sambade e 
Honra de Chacim

1294 Fundação e Foral de Alfândega da Fé de Sobre a Valariça

1295 Tratado de Alcanices que estabeleceu a Paz com Castela e o reconhecimento dos 
limites da soberania de Portugal
Instituição da Feira de Alfândega da Fé.

Nomeação do primeiro pároco de S. Pedro de Alfândega da Fé

Proposta do vigário da arquidiocese de Braga para dividir a paróquia de S. Pedro de 
Alfândega da Fé

1300 Nomeação do primeiro clérigo para a igreja de Castro Vicente

1301 Fundação e nomeação régia de sacerdote na Igreja de S. Miguel de Agrobom, 
apresentado ao arcebispo pelo abade de Sambade

1304 Con�ito entre Heitor Nunes, senhor de Chacim, e o rei sobre os limites de Castro 
Vicente

1305 Foral de Castro Vicente de Balsamão

1308 Os moradores de Sambade propõem-se ser vassalos do rei, com foro dobrado. O rei 
doa Sambade e suas aldeias à vila de Alfândega da Fé para construção e mantimento 
do Castelo

1309 Acordo entre Sambade e Alfândega da Fé

1313 Doação da Vila de Alfândega da Fé e do lugar Nozelos a João Afonso, �lho bastardo 
de D. Dinis

1314 Con�ito entre Alfândega da Fé e Castro Vicente sobre os limites entre as duas 
circunscrições, a propósito da doação de Soeima àquele concelho
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1316 A vila de Castro Vicente muda de sítio e é construída a nova igreja 1279-1325
Reinado de D. Dinis

1318 Nomeação de novo clérigo para a igreja de S. Miguel de Agrobom

1321 Proposta do arcebispo de Braga D. João de Soalhães sobre a divisão da igreja de S. 
Pedro de Alfândega da Fé e a fundação da Igreja de Santa Maria de Alfândega da Fé

1325 Divisão do espaço, património e bens entre S. Pedro de Alfândega da Fé e Santa 
Maria de Alfândega da Fé

1332 Fundação e povoamento da aldeia de Picões 1325-1357
Reinado de D. Afonso IV

1341 Sentença de D. Afonso IV que limitou a jurisdição do mosteiro de Santa Maria de 
Bouro em Santa Comba da Vilariça

1360 Nomeação de clérigo para a Igreja de Santa Maria de Sambade 1357-1367
Reinado de D. Pedro I

1362 Nomeação de clérigo para a Igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé

1369-1370 1ª. Guerra Fernandina 1367-1383
Reinado de D. Fernando I

1372 Doação dos rendimentos régios de Alfândega da Fé a João Rodrigues de 
Portocarreiro

1372-1373 2ª. Guerra Fernandina

1374 Nomeação de clérigo para a Igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé

1377 O concelho de Alfândega da Fé pede ao rei que lhe dê as rendas régias para 
reconstrução do Castelo

1381-1382 3ª. Guerra Fernandina

1381 O termo de Alfândega é ampliado com a integração do concelho de Castro Vicente 
e das localidades na Vilariça, desde a Adeganha até Vilares

1382 Primeiro senhorio Donatário de Alfândega da Fé, Fernando Afonso de Zamora

1383 Vasco Peres de Sampaio é autorizado pelo concelho de Alfândega a possuir e povoar 
o lugar da Legoinha que estava ermo

1384 Vasco Peres de Sampaio, senhor de Alfândega da Fé, por mandato de Rui Pereira 1383-1385
Interregno sucessório

1389 Con�rmação a Gil Vasques da Cunha da doação que recebeu de Rui Pereira em 
dote de casamento dos concelhos de Alfândega da Fé, Castro Vicente, Penas Roias 
e Bemposta

1385-1433
Reinado de D. João I

1396 Gil Vasques da Cunha doa ao seu vassalo Rui Gonçalves dos Cortiços, Alcoforado, 
os concelhos de Castro Vicente, Penas Roias e Bemposta. Doação con�rmada pelo 
rei D. João I

1398 Con�sco dos bens e património de Gil Vasques da Cunha que desertou para Castela

Doação aos irmãos, Rui e Pero Lourenço de Távora, da vila de Alfândega da Fé. 
Estes tinham recebido antes as Honras de Lordelo , Galegos, no termo de Vila Real, 
Alijó e Favaios

1401 Rui Lourenço de Távora abdica no irmão as suas jurisdições. Pero Lourenço de 
Távora I vê con�rmado por D. João I a posse dos bens deixados pelo irmão, mais as 
jurisdições de Mogadouro e Mirandela

1435 Álvaro Pires de Távora, �lho e sucessor, adquire a vila de Castro Vicente a Martim 
Gonçalves Alcoforado Filho de Rui Gonçalves dos Cortiços; haveria de comprar 
Penas Roias

1433-1437
Reinado de D. Duarte I

1449 Álvaro Pires de Távora recebe do rei D. Afonso V a vila de Azinhoso, com efeitos 
retroativos a 1 de janeiro de 1447. Ganharia ainda este senhor a Alcaidaria-mor do 
castelo de Miranda

1437-1481
Reinado de D. Afonso V

Em consequência da vitória de Alfarrobeira, Álvaro Pires de Távora receberia os bens 
que foram do conde de Abranches
Nomeação de clérigo para a Igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé

1466 Álvaro Pires de Távora e mulher adquirem a João Menino e mulher a herdade de 
Mascarenhas e Carvalhais, no termo de Mirandela
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1481-1590 A igreja de S. Miguel de Agrobom teve o último reitor apresentado pelo rei. Entre 
estas duas datas ela foi anexada à igreja de S. Vicente de Castro Vicente

1481-1495
Reinado de D. João II

1492 Nomeação do capelão régio Rui Peres de Távora como abade de Santa Maria de 
Sambade

1495 Pedro Lourenço de Távora II recebe de D. João II a con�rmação da posse da vila de 
Penas Roias, que o pai comprou a Martim Gonçalves Alcoforado

[1500] Inquirição e Foral Novo de D. Manuel que amplia o território de Alfândega da Fé 
com as localidades de Madureira, Vilares, Vilarelhos, Santa Justa, Eucízia, Nozelos, 
Adeganha, Cardenha e Junqueira, e outros lugares.

1495-1521
Reinado de D. Manuel I

1501 Nomeação do capelão régio Rui Peres de Távora para a Igreja de S. Pedro de 
Alfândega da Fé. O clérigo era irmão de Álvaro Peres de Távora II, senhor donatário 
da vila.

1510 Outorga da Nova Carta de Foral pelo Rei D. Manuel I

1518 Martim de Távora, �lho do senhor donatário Álvaro Peres de Távora II, é abade de 
Sambade

[1521-1530] Álvaro Peres de Távora II receberia de D. João III a comenda grande da Ordem de 
Cristo da Abadia de Santa Maria de Castelo Branco, no concelho do Mogadouro

1521-1557
Reinado de D. João III

1523 Rui Lourenço de Távora, �lho de Álvaro Peres de Távora é nomeado abade de 
Sambade em substituição do irmão Martim de Távora que havia falecido; haveria de 
renunciar ao cargo e à vida religiosa, para ser Trinchante do Rei D. João III

1536 Constituição do vínculo de Morgado de Távora estabelecido por Luís Alvares de 
Távora I e mulher Filipa de Vilhena e con�rmado pelo rei D. João III

1540 Realização do 1º. Tombo de Propriedades da Igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé

1542 Realização do 1º. Tombo de Propriedades da Igreja de Santiago de Adeganha

1552-1553 Con�ito entre os paroquianos de Sambade e o arcebispo de Braga acerca de tributos 
eclesiásticos

1556 Nomeação do capelão régio Diogo de Teive como prior da igreja de S. Vicente de 
Castro Vicente

1560 Primeiro caso de perseguição a Cristãos-novos em Alfândega da Fé 1557-1578
Reinado de
D. Sebastião1564 Carta probatória da Torre do Tombo, a pedido de Luís Alvares de Távora sobre a 

Herdade de El’ Rei, situada em Vilarelhos
1578 O licenciado e clérigo Teotónio da Silva foi nomeado reitor de Sambade. Este 

clérigo construiu aposentos junto desta igreja para sua residência
Morte em Alcácer Quibir de Luís Alvares de Távora I e de outros membros desta 
família, junto com o rei D. Sebastião. Sucede-lhe no morgadio o �lho e homónimo 
Luís Alvares de Távora II

1578 Foi erigida a capela de Nossa Senhora do Rosário em Gebelim 1578-1580
Reinado do Cardeal D. 
Henrique

1586 Foi edi�cada a capela de S. Bernardino em Valverde 1580-1598
Reinado de Filipe I
(II de Espanha)1588 Foi erigida a capela de Nossa Senhora do Rosário em Valpereiro

1589 Foi erigida a capela de Nossa Senhora do Rosário em Saldonha

[1590] Nascimento António Luís de Távora I, IIº. Conde de S. João da Pesqueira

É nomeado reitor de Sambade o clérigo e licenciado Afonso Luís, que ampliou a 
residência paroquial

1591 Realização do Tombo de Propriedades da Igreja de Santa Maria de Sambade

1592 Realização do 2º. Tombo de Propriedades da Igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé

Realização do Tombo de Propriedades da Igreja de S. Miguel de Agrobom

Realização do Tombo de Propriedades da Igreja de S. Vicente de Castro Vicente

1593 Edi�cação da capela de Nossa Senhora do Rosário em Sendim da Ribeira

Foram aprovados os Estatutos da confraria do altar da Nossa Senhora do Rosário 
instituída na Igreja de S. Miguel de Agrobom
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1599 Foi instituída por doação particular a capela de Nossa Senhora do Rosário em Vilar 
Chão

1598-1621
Reinado de Filipe II
(III de Espanha)1601-1604 Foi construída por dotação do padre Francisco Aires a capela de S. Francisco Xavier 

no lugar de Vila Nova, Sambade. Esta capela esteve para se converter num convento 
Franciscano �liado no Convento de S. Francisco de S. João da Pesqueira. 

1603 O padre Francisco Dias, cura de Sendim da Serra, fundou a capela de Nossa Senhora 
de Jerusalém no lugar da Portela 

1611 Luís Alvares de Távora II recebe de Filipe II de Portugal o título de Iº. Conde de S. 
João da Pesqueira

1613 Publicação do Livro das Igrejas e mosteiros que a Coroa destes reinos tem de seu Real 
Padroado no Arcebispado de Braga pelo licenciado Gaspar Álvares de Louzada (IAN/
TT, Feitos da Coroa, Núcleo Antigo, nº. 121)
A igreja de Santo António de Vale das Cordas é curato anexo da igreja de S. Pedro 
de Alfândega da Fé. No século XVIII estava extinta e o cura transitou para a 
paróquia de Pombal

1618 Por ordem da visitação arquiepiscopal concluiu-se a capela de S. Roque em Vilares 
da Vilariça

[1633] Casamento de António Luís de Távora I, IIº. Conde de S. João da Pesqueira, com D. 
Arcângela Maria de Portugal, �lha do IVº. Conde de Linhares

1621-1640 [1668]
Reinado de Filipe III
(IV de Espanha)1634 Março, 7 – Nascimento de Luís Alvares de Távora III, IIIº. Conde de S. João da 

Pesqueira, �lho de António Luís de Távora
1640 Ação do Santo Ofício (Inquisição) em Sambade com a detenção de diversos cristãos-

novos, que seriam depois libertos
1641 Janeiro, 23 – Nascimento de Miguel Carlos de Távora, �lho de António Luís de 

Távora IIº. Conde de S. João da Pesqueira
1640-1656
Reinado de D. João IV

1646 Nascimento de Francisco de Távora, �lho de António Luís de Távora, IIº. Conde de 
S. João da Pesqueira, futuro Iº. Conde de Alvor

1654 Falecimento de António Luís de Távora I, IIº. Conde de S. João da Pesqueira

1655 Luís Alvares de Távora IV sucedeu ao IIº. Conde de S. João, António Luís de Távora 
na administração da Comenda de Stª Maria de Castelo Branco
Luís Alvares de Távora casou com Inácia de Meneses, �lha do Iº. Conde de Sarzedas

1656 Nascimento de António Luís de Távora II, IIº. Marquês de Távora e IVº. Conde de 
S. João da Pesqueira

1656-1662
Regência de D. Luísa de 
Gusmão
1662-1668
Reinado efetivo de  
D. Afonso VI
1668-1682
Regência de D. Pedro II

1664 Foi instituída e construída a capela particular de S. Francisco em Vilares da Vilariça

1669 Agosto, 18 – Luís Alvares de Távora IV, IIIº. Conde de S. João da Pesqueira 
alcançou o título de Iº Marquês de Távora por Alvará do regente D. Pedro

1670 Escritura de obrigação para a construção da Capela do Espírito Santo na vila de 
Alfândega da Fé

1672 Miguel Carlos de Távora recebeu o título de IIº. Conde de S. Vicente do príncipe 
regente D. Pedro, sucedendo ao sogro no título

1672 Novembro, 25 – Falecimento de Luís Alvares de Távora IV, Iº. Marquês de Távora e 
IIIº. Conde de S. João da Pesqueira. – a propósito da sua morte o amigo Conde de 
Ericeira, D. Luís de Meneses mando fazer um Compêndio Panegírico no ano 1674; 
e relatou os feitos militares na obra Portugal Restaurado.

1672-1721 Governo do IIº Marquês de Távora

1676 Junho, 2 – Casamento de António Luís de Távora II com D. Leonor de Mendonça, 
�lha do Iº. Marquês de Arronches, IIIº. Conde de Miranda.

1677 Escritura de obrigação e construção da Capela de Nossa Senhora da Conceição 
na Vila de Alfândega da Fé por iniciativa do licenciado Doutor Martinho Pegado, 
cónego Magistral da Sé de Miranda e comissário do Santo Ofício, nas casas de 
morada
Abril, 2 – Nascimento de Bernardo Luís de Távora, Vº. Conde de S. João da 
Pesqueira, �lho de António Luís de Távora II

1677 Casamento entre Francisco de Távora, Iº Conde de Alvor, com a sobrinha, D. Inês 
Catarina de Távora, �lha do Iº Marquês de Távora
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1681-1686 Francisco de Távora, Iº. Conde de Alvor, serviu o cargo de Vice-Rei da India 1682-1709
Reinado de D. Pedro II

1691 Foi construída a capela de S. João em Vilares da Vilariça

1693 Foi construída a capela de S. Gens na Quinta do Castelo, que se tornaria na igreja 
paroquial, quando se extinguiu a paróquia de Zacarias

1695 Agosto, 20 – Casamento de Bernardo Luís de Távora, Vº. Conde de S. João da 
Pesqueira com D. Ana de Lorena, �lha do Iº. Duque do Cadaval

1700 Março, 15 – Nascimento de D. Leonor de Távora, sucessora dos títulos do pai, 
Bernardo Luís de Távora
Casamento de João Alberto de Távora com a prima Bernarda Josefa de Távora 
(nasceu a 30 Novembro de 1681), �lha do IIº. Marquês de Távora, que depois de 
viúva casaria com o Conde de Sarzedas

[1702-1714] Durante a Guerra de Sucessão de Espanha Miguel Carlos de Távora foi Governador 
de Armas do Alentejo

1703 Nascimento de Francisco Assis de Távora, �lho de Bernardo António Filipe Neri, 
IIº. Conde de Alvor e de D. Joana de Lorena, �lha do Iº. Duque do Cadaval

1705 Nomeação do abade/escritor Manuel de Sousa Moreira na igreja de Sambade

1706 Elaboração do Tombo de Propriedades da Igreja de S. Pelágio de Soeima – 
tresladado em 1767

1706-1750
Reinado de D. João V

Durante a Guerra de Sucessão de Espanha, falecimento de João Alberto de Távora, 
IIIº. Conde de S. Vicente

1707 Casamento de Manuel Carlos de Távora, IVº. Conde de S. Vicente com D. Isabel de 
Noronha, �lha de D. Marcos de Noronha IVº Conde dos Arcos

1708 Nascimento de Miguel Carlos de Távora futuro Vº. Conde de S. Vicente, �lho de 
Manuel Carlos de Távora

1709 Embate da Godinha na Guerra de sucessão de Espanha, Bernardo Luís de Távora 
foi feito prisioneiro. O primo, Bernardo António Filipe Neri, IIº. Conde de Alvor foi 
ferido em combate

1717 Sentença apostólica que autorizou a união perpétua das igrejas de S. Pedro 
de Alfândega da Fé e de S. Bartolomeu de Vila Flor, da Comarca de Torre de 
Moncorvo, à Mesa Capitular da Sé Patriarcal da cidade de Lisboa Ocidental

1718 Fevereiro, 14, Falecimento de Bernardo Luís de Távora, Vº. Conde de S. João da 
Pesqueira
Fevereiro, 21Casamento de D. Leonor de Távora com Francisco de Assis e Távora, 
IIIº. Conde de Alvor, seu primo e que herdaria os títulos VI Conde de S. João da 
Pesqueira e de IIIº. Marquês de Távora

1720 Escritura de construção da capela de S. Gonçalo e de S. Diogo por Rodrigo de Sá 
Machado, capitão-mor de Ordenanças, na vila de Alfândega da Fé. Constituição de 
morgado

1721 Fevereiro, 8 - Falecimento de António Luís de Távora II, IIº. Marquês de Távora e 
IVº. Conde de S. João da Pesqueira

1721-1759 Governo do IIIº Marquês de Távora

1722 Foram aprovados os Estatutos da Irmandade de S. Bartolomeu de Gouveia

1724 Foi fundada a confraria do Santíssimo Sacramento e benzido o seu altar em S. Pedro 
do Castelo

1725-1726 Último caso de perseguição a uma cristã-nova natural de Alfândega da Fé, mas 
residente em Almeida e depois Lisboa
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1726 Extinção da Igreja de S. Pedro Ad Vincula de Zacarias e sua transferência para o 
lugar do Castelo, que adotou o orago.

1706-1750
Reinado de D. João V

Foram aprovados os Estatutos da confraria de Nossa Senhora das Neves em Covelas, 
Sambade

1727 Autorização arquiepiscopal para se construir a capela de S. Miguel na paróquia de 
Santa Cruz dos Vales

1728 Expandiu-se a romaria de Santo Antão da Barca em Parada

1729 Casamento de Miguel Carlos de Távora, Vº Conde de S. Vicente com D. Rosa 
Leonarda de Ataíde, �lha do Xº. Conde de Atouguia, e sua prima
Instalação do sacrário da igreja paroquial de Santo Amaro da Ferradosa

1730 Bênção do Altar-mor da igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé

1732 Foi benzida a capela de Santa Catrina na Quinta de Picões, na Ferradosa

1731 Foi benzida a capela de Santa Marinha em Vilarelhos

1733 Bênção do sacrário da igreja de S. Lourenço de Sendim da Serra

1736 Foi instituída e construída a capela particular de Nossa Senhora da Conceição em 
Vilares da Vilariça

1737 O Cónego tesoureiro-mor da Sé Patriarcal de Lisboa, Henrique Vicente de Távora 
recebe por herança o Paço e Capela dos Távora em Alfândega da Fé

1740 Sagração da nova igreja de S. Martinho de Saldonha

1744 Foi benzida e sagrada a capela de Santo Antão da Barca em Parada

1745 Foi benzida a capela de Santa Barbara em Vilarelhos

Foram aprovados os Estatutos da confraria do Santo Nome de Deus (Santíssimo 
Sacramento) de Vilares da Vilariça

1746 Sagração do altar-mor da igreja de Santa Cruz dos Vales. O tabernáculo foi benzido 
em 1783
Bênção de um altar na igreja de Sambade e colocação de uma imagem de Santo 
Cristo
Reconstruída a capela privada de Nossa Senhora da Conceição em Eucísia pelo seu 
administrador

1750-1754 Francisco Assis de Távora, IIIº Marquês de Távora, VIº. Conde de S. João da 
Pesqueira e IIIº Conde de Alvor, Mandato de Vice-rei da Índia

1750-1777
Reinado de D. José I

1751 Foi benzida a capela particular de Santo António em Vilar de Cima, por iniciativa de 
Ana Maria Camelo residente na vila de Alfândega da Fé

1752 Manuel Inácio de Sousa Sarmento e mulher D. Ana Ludovina de Tovar de Noronha 
erigiram um oratório na sua residência

1755 Foi benzida a capela de S. Gonçalo na Quinta de Rio de Vides

1758 Março-Abril – Inquérito aos párocos ordenado pelo secretário de Estado Sebastião 
José de Carvalho e Melo, que �cará conhecido pelas Memórias Paroquiais
Reedi�cação da capela de S. Sebastião da Vila de Alfândega da Fé

1758-1759 Realização da relação dos bens con�scados aos executados marqueses de Távora

1759 Janeiro, 13 – execução pública do Marquês de Távora, mulher e �lhos, junto com o 
Duque de Aveiro e o Conde de Atouguia condenados à pena capital, por estarem 
acusados de serem os mentores e perpetradores do regicídio a D. José I

1760 Eleição da primeira governança da Câmara de Alfândega da Fé e de Castro Vicente, 
depois do �m do senhorio donatário que tinha essa prerrogativa

1763 Foi reedi�cada e benzida a igreja da Misericórdia de Alfândega da Fé

1765 Os irmãos e provedores da Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé 
solicitaram ao Desembargo Régio que lhes revalidasse a Proteção Régia à instituição

1766 Foram aprovados os Estatutos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja de 
S. Pedro de Alfândega da Fé
Foi reedi�cada a capela de S. Sebastião em Sambade 
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1767 Sentença de 6 de março que devolveu ao VIº. Conde de S. Vicente os bens do 
morgado dos Távora, por ser sucessor em varonia do IIº. Conde de S. João da 
Pesqueira

1750-1777
Reinado de D. José I

1778 Foi erigida a capela de Santo António em Valpereiro; benzida em 1780 1777-1815
Reinado de D. Maria I

1780 A capela de Santo António foi removida para o lugar da Cruz de Pedra

1785 Reedi�cação da capela-mor da igreja de Santiago de Adeganha 

1786 Foi construída a capela de Santo António da Alegria nas casas de João António de 
Azevedo Lemos, em Vilarelhos e benzida em 1790
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Co-autor do livro sobre heráldica autárquica de Vila 
Nova de Gaia “Os Brasões de Gaia, uma só alma” 
editado em 2013.
Diretor e fundador da revista DH Debater a História.

Sobre o castelo de Alfandega da Fé, relata o reitor da igreja de S. Pedro, Padre Francisco Ribeiro 
de Vasconcelos Coelho e Brito, em 21 de abril de 1758:
“Nesta vila houve um castelo antigo dos mouros, fechado por três portas e fortes muros de pedra de 
que se aproveitaram seus moradores; e ao presente se acha já totalmente desfeito; este se �rmava em 
cabeço no mais alto da vila para a parte do poente donde se descobre muitas léguas de várias terras da 
província e povoações já referidas”.
Mas, o edifício que ele realça é o majestoso Lagar de Azeite: hoje conhecido por Lagar d’ El Rei.
“Finalmente os engenhos materiais que há nesta terra são mais bons moinhos de azeite tangidos por 
bois cujos engenhos e lagares estão dentro desta vila que são particulares das casas de seus habitadores 
e o mais especial e grandioso he o do Excelentíssimo Marquês de Távora e senhor desta vila” (Arquivo 
Nacional Torre do Tombo, Memórias paroquiais, vol. 2, nº 50, p. 455, 457).
A obra traz a História deste município transmontano tendo como testemunho o seu desaparecido 
Castelo e a altaneira e singular Torre do Relógio.
No entanto, o castelo existiu e teve existência atribulada. 
Para promover o povoamento do território D. Dinis fundou muitas localidades em Trás-os-Mon-
tes. Limitou o poder da Nobreza, circunscrevendo-a a pequenos núcleos. Essa ação é ¬agrante no 
território onde hoje está implantado o Município de Alfândega da Fé. O rei fundou a vila e o seu 
Castelo de Alfândega da Fé de Sobre a Valariça. Acarinhou esta obra, doando à Vila de Alfândega 
a localidade de Sambade, que era senhorio da nobreza. A par de Alfândega fundou também Cas-
tro Vicente de Balsamão, reduzindo o espaço da nobreza a Chacim. No reinado de D. Fernando o 
concelho alcançou benefícios indispensáveis para a manutenção, restauro e conservação do Castelo. 
Em 1530 o castelo encontrava-se em ruinas.
A relação entre Alfândega da Fé e os Távora é inconfundível. Quando D. Manuel enviou os inqui-
ridores a Trás-os-Montes com a tarefa de reformar os Forais, Alfândega da Fé foi a única localida-
de onde o Senhor Donatário, Álvaro Pires de Távora, estava a recebê-los. 
Aqui esta família instalou a sede do seu senhorio. Aqui eles recrutaram os agentes para a adminis-
tração senhorial.
Apresento-vos 500 anos da história deste município nos diversos aspetos, políticos, sociais, eco-
nómicos e religiosos. 
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de Freguesia de Vilar de Andorinho em abril de 2013, 
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Sobre o castelo de Alfandega da Fé, relata o reitor da igreja de S. Pedro, Padre Francisco Ribeiro 
de Vasconcelos Coelho e Brito, em 21 de abril de 1758:
“Nesta vila houve um castelo antigo dos mouros, fechado por três portas e fortes muros de pedra de 
que se aproveitaram seus moradores; e ao presente se acha já totalmente desfeito; este se �rmava em 
cabeço no mais alto da vila para a parte do poente donde se descobre muitas léguas de várias terras da 
província e povoações já referidas”.
Mas, o edifício que ele realça é o majestoso Lagar de Azeite: hoje conhecido por Lagar d’ El Rei.
“Finalmente os engenhos materiais que há nesta terra são mais bons moinhos de azeite tangidos por 
bois cujos engenhos e lagares estão dentro desta vila que são particulares das casas de seus habitadores 
e o mais especial e grandioso he o do Excelentíssimo Marquês de Távora e senhor desta vila” (Arquivo 
Nacional Torre do Tombo, Memórias paroquiais, vol. 2, nº 50, p. 455, 457).
A obra traz a História deste município transmontano tendo como testemunho o seu desaparecido 
Castelo e a altaneira e singular Torre do Relógio.
No entanto, o castelo existiu e teve existência atribulada. 
Para promover o povoamento do território D. Dinis fundou muitas localidades em Trás-os-Mon-
tes. Limitou o poder da Nobreza, circunscrevendo-a a pequenos núcleos. Essa ação é ¬agrante no 
território onde hoje está implantado o Município de Alfândega da Fé. O rei fundou a vila e o seu 
Castelo de Alfândega da Fé de Sobre a Valariça. Acarinhou esta obra, doando à Vila de Alfândega 
a localidade de Sambade, que era senhorio da nobreza. A par de Alfândega fundou também Cas-
tro Vicente de Balsamão, reduzindo o espaço da nobreza a Chacim. No reinado de D. Fernando o 
concelho alcançou benefícios indispensáveis para a manutenção, restauro e conservação do Castelo. 
Em 1530 o castelo encontrava-se em ruinas.
A relação entre Alfândega da Fé e os Távora é inconfundível. Quando D. Manuel enviou os inqui-
ridores a Trás-os-Montes com a tarefa de reformar os Forais, Alfândega da Fé foi a única localida-
de onde o Senhor Donatário, Álvaro Pires de Távora, estava a recebê-los. 
Aqui esta família instalou a sede do seu senhorio. Aqui eles recrutaram os agentes para a adminis-
tração senhorial.
Apresento-vos 500 anos da história deste município nos diversos aspetos, políticos, sociais, eco-
nómicos e religiosos. 
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