




ALFAJAR DE PENA. 
RECONQUISTA E REPOVOAMENTO 
NO ANDEVALO DO SÉCULO XIII 

João Carlos Garcia 

A Reconquista 

A Reconquista portugaesa e castelhana no sudoeste da Penín- 
sula Ibérica avança para sul nas primeiras décadas do século XIIl 
de forma bem diferente, revelando estratégias geo-militares seme- 
lhantes mas com dimensões regionais distintas. 

Castela, na sequência das tomadas de Badajoz e Mérida (12301, 
consolida as suas posições na linha do médio Guadiana. Alange, Mede. 
lin, Magacela e os seus termos abertos a Sul, constituem uma faixa 
extrema que momentaneamente se estabelece, enquanto a avançada 
sc tenta mais para leste com o grande objectivo do vale do Guadal- 
quivir I. Zafra só será tomada pelas tropas de Fernando 111, em 1240. 
Na margem direita do Guadiana, caminha-se mas rapidamente 
embora o rio não assuma qualquer papel de barreira. A partir da 
forte base de apoio que é f vora (desde a sua reconquista definitiva 
em 11651, os exércitos cristãos têm já toda uma tradição de razias 
em territórios árabes. Envas e Juromenha são ocupadas em 

1 PEREZ EMB13, F. - La frontel-a entre 10s reinos de Sevilla 
y Portzlgal, 1975, p. 26. 



como os campos de Olivença e Mourão. Segundo a Inscrição do Mar- 
melar, Moura e Serpa terão a mesma sorte três a quatro anos depois 2. 

A ideia da avançada ao longo do baixo Guadiana ta partir desses 
novos pontos de apoio que Herculano deixa entender, foi seguida por 
diversos autores entre os quais o Conde de Ficalho que, imagina: 
mesmo: «a hoste de D. Sancho 11, saindo da Juromenha em uma 
clara manhã de Maio, o mês clássico nas expedições milit%res», vindo 
tomar Moura e Serpa e, dois ou três anos depois «nova expedição, 
esta provavelmente organizada pelo próprio rei, desceu Guadiana a 
baixo e foi tomar Mértola e Alfajar de Pena»$. Nem a expedição 
parece ter sido tão militarmente organizada, nem possuimos provas 
documentais da presença de Sancho I1 no teatro das operações nem, 
finalmente, uma razia de grande envergadura com base na diminuta 
Serpa parece plausível. Luis Gonzaga de Azevedo, pondo em causa 
o domínio cristão na margem direita a Sul de Juromenha nos anos 
de 1235-1238 (o que não nos parece possível pelo que ficou dito) 
levanta a hipótese de a conquista de Mértola e, consequentemente, 
a de Alfajar de Pena e Aiamonte se fazer a partir do vale do Sado, 
em diagonal 4. Vários factores que se prendem directamente com a 
estratégia militar da Ordem de Santiago, solidamente estabelecida 
no Baixo Alentejo ocidental, com sede em Alcácer do Sal, desde 1217 
abonam esta suposição (Fig. 1). 

Já em 1235, o infante D. Fernando, i m ã o  de Sancho 11, reconhece 
no seu cestelo de Serpa e seu termo a jurisdição do bispo de Évora e manda 
SC* pague a terça pontifica1 e os direitos episcopais das igrejas de Serpa e do 
seu termo, aquela Sé (Gabriel PEREIRA - hcunzentos históricos da cidade 
de Évora, I, Evora, 1885, p. 14). Quanta a uma possível razia dos hospitalários 
a Aroche e Aracena, pela mesma época das conquistas de Moura e Serpa 
(1232-1234), F. PEREZ EMBID só a crê plausível após a queda de Sevilha, 
em 1248 (F. PEREZ EMBID - «CastilIa y Portugal en Ia Sierra de Aracena», 
Eol. Acad. Sevillana Buenas Letras, Sevilla, 2." época, 11, 1974, p. 25). A pró- 
pria Inscrição do Marmelar diz mesmo que Fr. Affonso Peres Farinha, após 
conquistar as praças, as entregou a Afonso I11 (A, HERCULANO - História 
de Portugal (ed. J .  MATTOSO), 11, Lisboa, 1980, p. 623-624), o que quer dizer, 
depois de meados dos anos de 1240, mais seguramente no início da dkada 
seguinte. 

FICALHO, Conde de- Notas históricas &erca de Serpa, (1." ed., 
1904), Lisboa, 1979, p. 83-84. 

AZEVEDO, Luís Gonzaga de-HisPória de PortugaZ, VI, Lisboa, 
1944, p. 59. 





A primeira grande conquista para sul de &acer é Aljustrel, 
doada aos espatários em 1235 por Sancho 11. O pormenor com que 
são descritos os limites do seu termo denota um forte conhecimento 
e domínio do espaço envolvente, o que encontramos de igual modo 
na doação de Mértola de 1239. Assegurada a rectaguarda por Alcacer, 
Aljustrel torna-se ponto avançado das razias do comendador de Alca- 
cer a serra algarvia e mesmo ao litoral 5 .  O passo seguinte, porque 
ultima ameaça no controlo do sul do Alentejo, com os hospitalários 
já instalados a nordeste, em Moura e Serpa, é MtWola, certamente 
tomada antes de 1238" Os heróis da campanha são o comendador 
Paio Pires Correia e Martim Anes do Vinhal, que o primeiro, já 
mestre da Ordem, elogiará no cabido geral de Mérida, de 1269: mar 
fostes vos e vossos yrmaos com nossa ordin quando fillarõ Mertola 
st Mouros)) '. Sancho I1 não parece estar nas conquistas de Mértola 
e Alfajar de Pena e a única prova da sua presença reporta-se a 
de Aiamonte a .  

A última etapa do avanço em cunha até ao mar, faz-se sem 
dúvida pela margem esquerda do Guadiana. Atravesssados os vales 
encaixados do Chança e da ribeira de Malagón, o progredimento é 
mais fácil e, sobretudo, rápido pelos topos aplanados dos interflú- 

5 Há assim uma pri'meira pilhagem de Estombar e Alvor, pelos 
cavaleiros de Paio Peres Correia, a pa~ t i r  de Aljustrel (Fr. Joaquim de 
SANTO AGOSTINHO - «Memória sobre huma chronioa inédita da Con- 
quista do Algai-ve~ in Me.mÓrias de Litterafara Portugueza, I ,  Lisboa, 1872, 
p. 84-85). 

Em 1238, Paio Peres Correia partiu para Roma a tratar assuntos 
da Ordem. Não sabemos a data do regresso mas a sua eleigão colmo Mestre 
dos espatários, ocorre em 1242 (A. BALLESTEROS - SeviZla en e1 biglo XZZI, 
Madrid, 1913, p. 120). 

,A datação das conquistas não se podei-á fazer logicameilte a partir das 
datas das cartas de doação. As povoações mais importantes seriam rapida- 
mente concedidas e entregues, neste caso às ordens militares (Aljustrel ou 
Mértola, por exemplo), as menos importantes, outorgadas a particulares ou 
a Igreja, poderão receber o diplodma muito posteriormente como Arronches 
(1236), Marachique (1264) ou Ourique e Almodovar (1269). 

AZEVEDO, Ruy de - «Período de formação territorial» in História 
da Expansáo Portuguesa no Mundo,  I, Lisboa, 1937, p. 64. 

8 AZEVEDO, Luis Gonzaga de - Op. cit., VI, p. 57. Sobre a sequência 
destes acontecimentos segundo a versão da Chronim da Conquista do Algarve, 
ver a interpretação do Prof. Romero Magalhães em comunicação apresen- 
tada a estas mesmas J~rnadas (Actas, I, p. 123-633). 



vios, em direcção Z i  costa, deixando do outro lado do rio a aciden- 
tada e quase intransponível serra algarvia cuja recortada fachada 
oriental vem mergulhar no Guadiana (Fig. 3). Caem assim em poder 
de Santiago, Alfajar de Pena e Aiamonte, seguramente também, antes 
de 1238. De Alcoutim, conitroladora do tráfego fluvial mas militar- 
mente medíocre, só teremos notícia em 1302. 

A campanha termina com as conquistas de Cacela e Tavira, 
com o controlo da foz do Guadiana e do litoral vizinho. Restará 
consolidar posições para o assalto final às ricas cidades do extremo 
ocidental do Algarve árabe. 

O topónimo e a sua localização 

O topónimo Alfajar de Pena é citado em vários dicionários 
corográficos portugueses que localizam a povoação algures no Algarve. 
Nos Vestigios da Lingua Arábica em Portugal (17891, Fr. João de 
Sousa di-lo: ((AI fajar de Pena - Alhujar. Lugar do Reino do Algarve. 
Significa o penlédo.)) 9 e ~emete  para o Dic idr io  do P." Cardoso 
onde, na realidade, tal entrada não existe. Dicionários posteriores 
com base em Fr. João de Sousa, repetem com poucas variações a 
breve informação: ((Alfajar de Pena, s.m. (geog. eccl.) logar do reino 
e bispado do Algarve, arab. alhujar, o penedo.)) ou «Alfajar de Pena. 
Pov. do Algarve. E: nome árabe, quer dizer penedo.n1° O Dkcionario 
Geográfico de P. Madoz (Madrid, 1849-18641, por seu turno, não dá 

,$OUSA, Fr. Joao de - Vestigios da Lingoa Arábica enz Portztgsl 
(1." ed., 1789), Lisboa, 1830, p. 36. 

l0 Diccionário Universal da Lingua Portzigueza por uma Soc:'edade 
:I? Litteratos, Lisboa, 1844, p. 112 c Esteves PEREIRA e Guilherme RODRI- 
GUES - Portugal. Dinci~n~drio histórico, chorographico, haeraZdico, bicigrn- 
phico, õiblioguaphioo, nur.lzismÚtico e artísl'ico, I ,  Lisbaa, 1905, p. 196. PINHO 
LEAII.. insere também, e do mesmo modo, o topónimo no seu Portiigal Antigo 
e moderno, dccisão que Américo COSTA comenta: «P. Leal regista uma 
pov. com este nome, dizendo apeilas: Aldeia do Algnrve. F. de Mattos 
regista-a também, mas nada adeanta, diz também apenas Pov. do Algarve. 
/ P. Leal, por vezes, faz estas descripcões lacónicas como já, também, por 
vezes, temos referido, e que, quer-nos parecer, ter por fim unicamente 
explicar uma etymologia.» (Américo COSTA - Diccionário Cfiorogrúphico 
de Portugal Continental e I~zstllar, I, Lisboa, 1929, p. 547). 



notícia do lugar nem mesmo através das novas denominações que 
a povoação terá nos séculos XIV e XVI. 

Para os historiadores portugueses desde Herculano e, esque- 
cida a localização feita por Joaquim da Silveira em 1937, de que 
falaremos, a ideia de Aifajar de Pena como povoação ou atalaia desa- 
parecida algures na serra algarvia entre Mértola e Castro Marim, 
parece ter-se mantido jl. A Cróizica da Conquista do Algarve de autor 
anónimo e a de D. Afonso 111 de Rui de Pina, não fazem qualquer 
referência a conquista da praça e Fr. António Brandão, compilador 
das doações, embora dedique um capítulo do Livro XIV da Monar- 
chia Lusitana a ((tomada de Mertola, & Alfajar de Pena, & como 
EIRei D. Sancho as deu a Ordem de Santiago», não dá, contraria- 
mente ao que faz com a primeira, qualquer localização da segunda *% 
Deixa contudo a ideia de uma avançada dos espatários em direcção 
ao litoral algaraio, ao longo da margem direita. 

Entre os modernos historiadores espanhóis, já que para os 
clássicos das crónicas da cidade de Sevilha como Ortiz de ZuÍíiga 
ou J. Guichot, o problema das localizações precisas não se revelava 
ae maior importância, o topónirno de Alfajar de Pena sempre se 
confundiu ou se reconheceu na actual povoação de Alájar, em plena 
Sierra de Aracena, entre Linares de Ia Sierra e Santa Ana la Real, 
c cerca de 10 km de Aracena (Fig. 1). Gonzalez y Gonzalez no I vol. 
do seu Repartimiento de Sevilla (19511, aí a situa e delimita inclu- 
sivamente um pequeno termo envolvente 13. F. Perez Embid, no 
seu estudo clássico sobre a fronteira luso- hispalense, ao referir-se 
ao lugar a propósito da doação do reino de Niebla à rainha D. Bea- 
triz, em 1283, diz mesmo: ((Alfayat de Pena (esto es, Alájar)nl*. 

l1 Ruy de AZEVEDO não o localiza contudo no seu mapa Os Terri- 
tórios Conquistiados (séculos XZI-XZZZ), inserto no estudo sobre o «Período 
de formação territorial», op. cit., entre p. 60-61. 

l2 Diz Fr. António BRANDA0 sebre o sitio e a posição de Mértola: 
«... na verdade tinha6 [os romanos] razaõ para a esitimar, po'r lhe ficar em 
lugar opportuno para senhorear as terras visinhas, no extremo da Lusitania, 
& Betica, em serventia de húa Provincia a outra, fortalecida cGm a cava que 
faz o rio, & frequentada co8m seu cominercio, defensavel pela 'natureza da 
terra, & foiltificaçaõ da arte ... (Monarchia LusilltFna (1." ed., 1632), IV, 
Lisboa, 1725, p. 330). 

13 GONZALEZ Y GONZALEZ, J. - Reparlfmiento de SevilZa, I, 
Madrid, 1951, mapa entre p. 40-41. 

'4 PEREZ EMBID, F. - La frontlera (...), op. cit., p. 71. 



A mais recente rnonografia histórica de Alájar la Real de M. Moreno 
Alonso, segue linearmente Perez Embid16. 

O equívoco poderia advir da semelhança de topónimos que 
tão directamente se relacionam com a acidentada topografia, quer 
do Andevalo, quer da Sierra16, já que do ponto de vista geográfico 
e histórico, um enclave cristão isolado na mais difícil de transitar 
parte da serra, ainda quase tokalmente controlada pelos árabes, 
pelos .anos de 1230, não parece plausível. 

Pelo Norte, onde como vimos, a linha da Reconquista, se encon- 
trava ainda bastante recuada, uma razia castelhana teria que esqui- 
var-se a pontos tão importantes como Zafra ou Jerez los Caballeros. 
Pelo ocidente, uma razia dos hospitalários de Mou~a e Serpa, exi- 
mindo-os a Aroche e Aracena, poderia em caso extremo atingir 
Alájar17. Mas tudo isto para ocupar um pequeno núcleo da serra? 

Todas as referências encontradas nos diversos documentos 
parecem relacionar directamente Alfajar com o Andevalo. Uma pro- 
ximidade espacial' que a administração torna cada vez mais forte, 
ao grande centro da área- Niebla. As povoações da sierra, que ficará 
realenga, sempre estarão dependentes de Sevilha: do seu concelho, 
do seu cabido. 

Alfajar de Pena, na doação de Sancho 11, de 1239; Alfayar de 
la Pefía, no fora1 de Sevilha, de 1253; Alfaiat de Pem, na doação 
de Niebla a D. Beatriz, de 1i283, é provavelmente o castelo de P e k  
alhaje (ou PeGalhaje), da doação de Henrique I1 a D. Juan Alonso 
de Guzman de 1369, situado Campo de Andevalo, segundo o cro- 

l5 MORENO ,ALONSO, M. - La vida rural en Ia Sierra de Htielva. 
illájar, Huelva, 1979, p. 39. 

Há notícia de mais dois topónimos alfajar, na ácrea: Alfadwr de  
Cãpo, no fuero de Sevilha, de 1253 (ORTIZ DE ZURIGA - Anules eclcsias- 
ticos y seculares de Sevilla, Madrid, 1677, p. 76), transcrito como Alfaya de 
Ia Lapa por N. TENORIO Y CERERO, ao divulgar o mesmo documento em 
El Corzcejo de Çevilla. 1248-1312 (Sevilha, 1901, p, 193) e Alfaiat de Lete, 
na doação do reino de Niebla a D. Beatriz, em 1283 (Visconde de SANTA- 
REM - Corpo Diplomático Portuguez, I, Paris, 1846, p. 43). 

' 7  V. nota 2. 
18 MEDINA, Pedro !de - Cronica de 10s Muy Excelezztes SeEoues 

Duques de Medina Sidonia (redigida em 1561), Madrid, 1861, p. 182. As indi- 
cações bibliográficas das obras nas quais colhemos i n f m a ç ã o  para a 
evolução do topbnimo, serão dadas à medida que comentarmos cada 
documento referenciado. 



nista Pedro de Medina,l8 e que ainda nos começos do século XVI 
fazia parte da casa de Niebla19. 

A localização quanto a nós correcta, deu-a a conhecer Joaquim 
9a Silveira num dos seus artigos sobre ((Toponímia Portuguesa 
(Esboços)», publicados na Revista Lusitana: ((Alfajar de Pena ( . . .1 
tinha um castelo doado pelo nosso D. Sancho I1 com outras terras, 
em 1239, aos Spath6rios e pelos portugueses conquistado aos mouros 
pouco antes. Ficava ao Oriente do território d.e Mértola, do outro 
lado do Guadiana, na Espanha acitual e o seu nome contem 
o (.. .1 ár. al-hájar, com o acento protraído e o equivalente româ- 
nico dêle, pena ((penha.» O autor remete em notia para a doação de 
Mbrtola de 1255, publicada por Pedro de Azevedo no Archeologo Por- 
tuguês (19011, onde na confrontação de termos se fala de Alfajar 
de Pena e para o texto do Numerame~lto de 1527: «R2rece que o seu 
nome de Alfajar está deturpado em Allfamgere no censo d'Antre 
Tejo e Odiana de 1527.)) Na realidade diz-se a propósito das terras 
andaluzas vizinhas de Mértola e Alcoutim: «não tem fortalleza CSan- 
lucar de Guadiana] e he do duque de bejar senhorio de gibrellyam 
(...I são de mertolla aos castellejos sete Cleguas] são estas quatro 
Ileguas do estremo ate hos castellejos todas por serra não tem for- 
taleza (...) e são desta vylla allcarya [de João Peres] seys e tem 
esta vylla hua torre sobre hua pena que se chama dallfamgere e tem 
hella seu allcayde.» 21 

As atalaias e pequenas torres de vigia parecem ter sido abun- 
dantes nesta área onde o baixo Guadiana terminal sempre foi uma 
forte fronteira física e política. O próprio topónimo de Castillejos 
próximo de Almendro o testemunha. A fortificação da penha da 
Alcaria de Juan Perez (futura Puebla de Guzman), seria logicamente 
a mais importante de todo o Andevalo, tirando partido da iminên- 
cia topográfica em que se encontrava (cerca de 400 m de altitude), 
dominando e controlando uma vasta área envolvente (Fig. 2). Aí 
encontramos hoje ia capela da Virgem de Ia Pena, importante local 
de peregrinação. 

LADERO QUES,ADA, M.A. - Andalucia en e1 siglo XV.  Estudios 
de históriw ptitica, Madrid, 1973, p. 7. 

20 SILVEIRA, Joaquim da - «Toponomia portuguesa (esboços)», 
Rsvista Lusitana, Lisboa, 35, 1-4, 1937, p. 81. 

2 1  COLLACO, J.M.T. de Magalhães - Cadastrrr da População do 
Reiíw (1527). Actas dLw comarcas danítre Tejo e Odinnn e da Beira, Lisboa. 
1929, p. 85. 
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Os termos 

A primeira delimitação de temos após a Reconquista faz-se 
normahente na própria carta de doação, já que o foral, numa 
segunda fase, compilando a lei, não fará, salvo raras excepções, qual- 
quer referência ao espaço. 

Os textos das doações que nos interessa reter dizem respeito 
a Mértola, Alfajar de Pena e Aiamonte, as povoações que sucessi- 
vamente caem em poder dos cristãos, na avançada ao longo do rio. 
Os primeiros documentos conhecidos datam de 16 de Janeiro de 
1239 (Mértola e Alfajas de Pena) e de 2 de Maio de 1240 (Aiamonte), 
doações à Ordem de Santi,ago da Espada na pessoa do então comen- 
dador de Alcacer do Sal, Paio Peres Correia, por Sancho I1 de Por- 
tugal. Nenhuma delas foi publicada na íntegra: Fr. António Brandáo 
divulga extractos dia primeira e da terceira na Momrchia Lusitana 22, 
que A. Herculano, o Conde de Ficalho, Luis Gonzaga de Azevedo ou 
7. Perez Embid comentam a seu modozs, embora nem todos pare- 
çam ter verificado os documentos, dos quais existem vhrias cópias 
no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e nos arquivos da Ordem 
de Santiago em Espanha 24. 

As doações de Mértola e Aiamonte são confirmadas por Ino- 
cêncio IV,, em 1245 e as de Mértola, Alfajar de Pena e Aiamonte, por 
Fernando 111, em 1248, na sequência de acções diplomáticas levadas 
a cabo pela Ordem com o papado e os monarcas peninsulares com 
vista à salvaguarda da sua independência. Movas doações são feitas 
por Afonso I11 (que não confirnlações dos diplomas outorgiados pelo 
seu antecessor), o que leva Herculano a falar de «interrupção de 
domínio)) sol3re os referidos castelos, na conturbada 6poca da depo- 
sição de Sancho I1 e consolidação do poder por parte do Bolonhês 
a que se soma toda a Questão do AlgarveS5. 

22 BRANDÃO, Fr. António - Gp. cil., IV, p. 531-532. 
23 V. em especial A. HERCULANO - Op. cit., 11, p. 465-466 e Conde 

de FICALHO - Gp. cit., p. 86-87. 
24 Mértola: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Chanc. 

Afomo 111, Lv. I ,  fol. 147 e Lv. Copos, fol. 88 vP e 89. Aiamonte: ANTT, 
Chanc, Afonso 111, Lv. 1, fol. 149. A. XAVIERRE MUR, dá breve notícia destas 
doações em «Documentos paca e1 estudio de Ia Orden de Sailtiago en Por- 
tugal en Ia Edad Media», Bracara Augusta, Braga, 16-17, 1964., p. 413 e 415. 

25 HERCULANO, A. - Gp. cit., 111, p. 543. A nova doação1 de Mer- 
tola de 1255, que se encontra no ANTT (Lv. 1, iol. 148 da Chanc. Afonso I I I  



O espaço que dependerá de cada uma das povoaçóes 6 dado 
através da indicação pormenorizada dos limites ou confrontações 
de cada termo. Para Mértola seguem-se curiosamente critérios dis- 
tintos para delimitar os terrenos que lhe pertencem de um lado e 
outro do Guadiana: ((Do et concedo (... 1 Castellum meum de Mertola 
cum omnibus terminis suis. In primo per flumen de Vascon ubi 
mtrat in Odiana et per ipsum flumen de Vascon usquam ad suas 
cimalias...)) enumeram-se então limites pelo Cobres e pelo Terges 
a% a confluência deste ÚItimo com o Guadiana: «De inde per 
mediam qenam de terges usquem ad locam ubi intrat in Odia- 
riam...)) e diz-se de seguida: ((contra Serpam et Alfaiar de 'Pena et 
Ayamonte due pa~tes de termino sint de Merthola e tercia pars 
sit de predictis Castrisn Zo, fnase que alertou o Conde de Ficalho 
para a real dependência dos terrenos da margem esquerda do rio, 
por parte de Mértola 2*. O Guadiana não assume aqui como para mon- 
tante, qualquer papel de barreira física como o nunca foi politica 
no troço lalentejano do seu curso 28. O que interessa reter agora é, 
porém, essa distinção de critérios na descrição dos limites numa e 
noutra margem. Em 1239, ainda sob as campanhas militares e com 
os árabes dominando Niebla e o Andevalo, seria difícil deiimitar 
com precisão um espaço quase terra de ninguém e palco de imi- 
nentes razias. d margem direita, pareae, pelo contrário, segura e 
reconhecida. 

A doação de Cacela feita também por Sancho I1 à mesma 
Ordem iXe Santiago em 1240, apresenya características semelhantes 
no texto, para um contexto espacial análogo: árabes dominando para 

e também no Lv. Copos, fol. 87v."-88 e 89-89v."), foi publicada por Pedro de 
AZEVEDO em O A:rcheologo Português (VI, 1901, p. 203) que a aprsesenta 
estranhamente como a «carta de doação» de Mertola, quando como vimos, 
já Fr. António BRANDA0 havia publicado em parte a de Sancho 11, de 1238. 
As diferenças em rela$to ao texto de 1238 são logicamente e para além da 
lista dos confirmantes, o #doador «Alfonsus dei gratia Rex Portugalie et 
Comes Bolonien e o antigo «Comrnendator de Alcaser» agora «Magister 
Ordinis Milicie Sancti Jaoobi». A delimitação dos termos, que mais nos 
interessa, mantem-se, 

2~ AZEVEDO, Pedro de - «Mertola», O Archeologo Português, Lis- 
bca, VI, 1901, p. 203. 

' 7  FICALHO, Conde de - Op. cif., p. 86. 
28 GARCIA, João Carlos - «O baixo Guadiana medieval. Formação 

de uma fronteira» in Acta, ponencias y comunicaciones. Z Z I  Col. Ibérico Geog. 
Bavcelona, 1983, Barcelona, 1984, p. 613. 



ocidente de Tavira, território pouco conhecido: ((teminos inter Tavi- 
ram et Caztallam, sint duas partes de quanto termino ibi est de 
Tavira, et tertia alia de Caztalla, sicut vadit da mare usque ad 
serram.. . )) 29. 

O caso de Aiamonte será extremo na delimitação vaga de ter- 
mos: «...cum istis terminis, scilicet quod termini de predicti cas- 
telli (Aiamonte) jungente se cum terrninis de Cazala et de Mertola, 
et contra Gevolaleyon et Saltes, et dividuntur termini predicti cas- 
telli per Odiei» so. O termo de Aiamonte localizar-se-ia todo na margem 
esquerda do Guadiana (aqui o rio é na realidade uma barreira física 
pela dificuldade de transposição junto à foz: largura do leito, cor- 
rentes, penetração das marés) e em situação iminente sobre as 
áreas de conflito. O curioso no texto, é a não confrontação com 
Alfajar de Pena a Norte, já que confrontava com Mértola a NW 
e esta, como foi dito, confrontava com Serpa, Alfajar e Aiamonte 
(a N-NE, E e S-SE) mas, a explicaçáo prender-se-á, quanto a nós, 
com a importância de cada povoação. 

A doação de Alfajar de Pena (12391, apresenta-se muito lac6 
nica, quanto à descrição do termo: «...do (...I costelum neum 
de Alfajar de Pena cum omnibus terminis suis novis et antiquis et 
cum omnibus suis pertinenciis et cum omni iure regali quod ibi 
habeo et habere debeo)) 31. Ao desconhecimer&to mab ou menos real 
do espaço pós-Reconquista, soma-se a pequena importância da povoa- 
ção. Um exemplo em tudo semelhante a Alfajar de Pena é Marachi- 
que (no Campo de Ourique), que não passaria também à data da 
Reconquista de uma atalaia, um ponto militarmente estratégico e 
pouco mais 32. ?3 doado à Sé do Porto em 1245, por Sancho 11: ((. . . 

29 HERCULANO, A. - Op. cif., 11 ,p. 466. Dez anos depois Afonso 111 
concederá Albufeira aos cavaleiros de Avis, nuún ~dacumento em que nos damos 
conta de quão directa é a herança árabe, quer 'do espaco, quer da adminis- 
tração ou do çoinércio: «Damus, et concedimos vobis, et Ondini vestro Cas- 
tellum de Albopheira in Algarbio, curn omnibus suis terminis, e t  directis, 
quos habuit, quando erat in potestate Sarracenorum ... » (Fr. António 
BRANDA0 - Op. cit., IV, p. 539). 

$0 FICALHO, Conde de - Op. cit., p. 87. 
3 1  ANTT, Gav. 5, Maço 1, N." 21 e Lv. Copos, fal. CLII. A. JAVIERRE 

MUR dá breve notícia do docunlento in op. cit., p. 413. 
Sobre Marachiqrie v. David LOPES - ((0s árabes nas abras de 

Alexandre Herculano», Bol. Segunda Classe. Acad. Real Ciênc., Lisboa, IV, 
1910-1911, g. 398. Temos mais notícias de casos do mesmo tipo, abandonaidos 
após a conquista, para o sul de Portugal. Por exemplo o «castielho de 



aastrum de Marachic quod est citra serram de hlgave)> com todos 
os seus termos novos e antigosS3. Numa primeira fase e para povoa- 
ções pouco importantes parece bastar a fórmula que, tomada a letra 
remete para a permanência da estrutura do espaço árabe, enquanto 
para o caso das mais importantes, como Mértola (já comentada) ou 
Aljustrel a situação é diferentes4. Numa segunda etapa procurar-se-á 
maior precisão. Parte do termo de Marachique será doado em 1260 
a Estevam Ames, chanceler de Afonso I1 e no docurnenlto de doação 
os limites serão criteriosamente fixados 35. Marachique estava 
porém numa área economicamente importante-o Campo de Ouri- 
que; enquanto Alfajar de Pena, junto a uma nova faixa fronteiriça, 
e periférico no conjunto do nascente senhorio de Niebla, terá ou- 
tro futuro. 

Desde a data da sua doação até aos fins do século XIII, Alfajar 
de Pena manter-se-á como pequena fortificaçáo militar, despovoada 
talvez por curto espaço de tempo a diminuta alcaria árabe. A impor- 
tância da povoação há que detectá-la pela ausência de referências 

Concos que fico poi- de1 Espital e por de1 templo a pleito que nunca se 
pobrasse» (As Gavetas da Torue do Tombo, XI, Lisboa, 1975, p. 169) ou o 
castelo de Monte Agudo (S. Miguel do Pinheiro - Mertola) de que tamos 
noticia ainda no período almorávida (David LOPES - Op. cit!, 111, 1909- 
-1910, p. 344). 

5% LOPES, Dapid - Op. cit., 111, p. 233. 
34 Doação lde Aljustrel, de 1235: «me0 casteilo de Aljustre cum istis 

terminis, scilicet in primo per focem de rivulo de Cciubris, ubi intrat in 
terges, et deinde per ipsum flumen de Rivulo de Colubris usque ad ipsas 
Cimalias, et de ipsis cimaliis de Rivulo de Colubris quomodo vadit directe 
ad cerrum, ubi uentuntur aque ad Oiras ... » (Fr. António Brandão - Op. cit., 
IV, p. 529). 

s5 «In primo quomodo incipit in capite de Almodouuar eundo con- 
tra aquilomen per median matam de Almodouuar usque finem ipsius mate. 
(...) Et deinde eundo directe per Cerrum de ipsa Alcarie quomodo uadit ad 
alium marcum posuimus in Capite que uertitur aquam contrai corten de 
figueyra et  ,aliam aquam contra ,Almodouuar ... » (David LOPES - Op. cit., 
IV, p. 398). Em 1288, rimo ldiploma dá conta 'dos limites do mesmo concelho 
cam precisão semelhante: (c... pellos collcss de Banaguaz como se vay a 
Azambujeira de torredãos e como se vay aas Antas e den hi a Alcouaria do 
boi e des hi aas quatro Azinhas e des hi aas Cabecas de1 Rey e des hi ar> 
Mato das lançadeiras e se mete em EIeiras e des hi aa aguoa de Vascó ... » 

(David LOPES - Op. cit., 111, p. 233). 



suas nos documentos, já que informação directa não possuímos. 
Alfajar não é confirmada aos espatários por Inocêncio IV, em 1245, 
ao contrário de Mértola e A i a m ~ n t e ~ ~ ,  nem Afonso 111 dela faz 
nova doação a Ordem dez anos depois, como o faz daquelas povoa- 
ções. Em documento datável de 1254-58, onde se regulamenta a 
saída de certas exportações e onde se enumeram portos secos e 
molhados de todo o sul do país, Alfajar não figura a par de Aiamonte, 
Mértola, Serpa, Moura, Aroche e Aracena3?, como não figurará nas 
disposições do Tratado de Alcafiices de 1297, em que se ajusta em 
definitivo o caso de Aiamonte, com um historial em tudo idêntico 
a Alfajar. 

Inoluída indevidamente no concelho de Sevilha em 1253, a seme- 
lhança de Montemolim e Azuaga, é-lhe concedido o fuero daquela 
cidade na mesma data 38. Ainda no terceiro quartel do século XIII 
e trocada, juntamente com Aiamonte, por Reina e Estepa, num 
escambo entre a Ordem e a coroa castelhana 39. (Na doação do reino 
de Niebla a D. Beatriz, feita por Afonso X em 1283, encontramos a 
última referência a Alfajar de Pena, entre as povoações dependentes 
de Niebla: ~Damosle por heredad despues de nuestros dias para en 
toda su vida la villa de Niebla con todo su Reynaiâa sue es Gibraleon, 

38 HERCULANO, A. - 0p. cit., 11, p. 508, e Conde de FICALHO - 
Op. cit., p. 120. 

37 HERCULANO, A. - Op. cit., 111, p. 541-542. 
38 Colección #de fueros y cartas-pueblas de Espana. Cattalogo, Madrid, 

1852, p. 14. Montemolin e Azuaga haviam já sido dados também à Ordem de 
Santiago (J. GONZALEZ Y GONZALEZ - Op. cil!, I, p. 374)- 

39 Numa exposição ao Papa sobre os bens da Ordem de Santiago, 
do início do século XIV, lê-se: «Ponunt et proóare intendunlt quod Castra 
predicta de Ayamonte et de Allffaiar de pena que erant et sunt in frontaria 
diuidentia Regnorum limites ut permittitur, fuerunt translata et alienata per 
Magistrum generalem de ordinis supradicti qui erat pro tempore a dominio 
ct iurisditinone Regis Portugalie et Algarbii, in iurisditionem et dominium 
Regis Castelle pro quibus sub natura comcambii seu permutationis idem 
Allagister Castra quorum unum dicitur de Regina, et aliud Estepa yulgariter 
nucupatur intus in dominio Regis Castelle ... » (A. Botelho da Costa VEIGA 
- «Ourique - Val de Vez», Anais. Acad. Port. Hisf., Lisboa, I, 1941, p. 158- 
-159). O estranho na expíicação do documento de Santiago é pensarmos que 
Reina está doada à Ordem desde Abril de 1246, por Fernando I11 (J. GON- 
ZALEZ Y GONZALEZ-Op. cit., I, p. 86) e a confirmação de Aiamonite a 
Santiago por São Fernando, é de Janeivo de 1248. Estepa, 0s espatários só 
a terão depois de a conquistarem aos granadnos, sm 1457 (M. A. LADERO 
QUESADA - Op. cit., p. 65). 



Huelva, Salfes, Aymonte, Alfaiat de Pena, Alfaiat de Lete con todos 
10s otros logares, que son sus terminos, y fueron antiguamente en tal 
manera que 10 pueda darn40. Aiamonte, definitivamente na esfera de 
influência de Castela desde o Tratado de Badajoz de 1267 (onde se 
estabelece o curso do Guadiana como fronteira entre os dois estados), 
situação confirmada pelo Tratado de AlcaSces, é vendido por 
Sancho IV juntamente com Puerto de Santa Maria a D. Maria Alonso 
Coronel, mulher de D. Afonso Perez de Guzman, em finais do 
século XIII, formando, desse modo, parte do primitivo núcleo da 
futura casa de Niebla41. 

As terras de Niebla, como herança do antigo reino árabe, após 
2 efemera doação de 1283, haviam sido alvo de uma segunda, em 1333, 
ao infante D. Fernando, filho de Afonso XI. Na sequência da guerra 
civil de 1366-1369 e com o triunfo de Henrique 11, Juan Alonso de 
Guzman casa em 1269 com D. Juana de Castilla, sob- do rei, que 
traz em dote: «la villa de Niebla y su tierra, Trigueros, Veas, Rociana, 
Villarasa, Lucena, Bonares y e1 castillo de Pena alhaje en e1 campo 
de Andevalo, e1 Alcaria de Juan Perez, Calaiias, Fanias, e1 Portichuelo, 
Paymogo y 10s demás pueblos subjetos á Niebla»42. Temos, pela pri- 
meira vez, informação da Alcaria de João Peres, aldeia que cresce 
próxima da antiga fortificação alcandorada na penha (Peíia alhaje 
ou Peiíalhaje). Pacificado o território, a primeira vaga de colonizaçáo 
parece estabelecida no novo sitio e, o próprio topónimo misto dá 
conta das características do núcleo de povoamento 43. 

Na doação de 1283 enumeraviam-se as povoações populacional 
ou militarmente importantes; na de 1369 há, por um lado, hotítíc~s 
de todo o povoameno intenso da bacia do baixo Tinto e, por outro, 

SANSARÉM, Visconde de - Op. cit., I, p. 43. 
«... aquellas dos villas de1 Puerto de Santa María y Ayamonte, 

eran pwa cosa. porque no tenian más de 10s castillos con poca vecindad, 
como pueblos que estaban en Ia frontera de 10s moros y en Ia continua 
guerra dellos.» (Pedro de MEDINA - Op! cit., p. 68). 

42 Id. - Zbid., p. 182. 
43 Temos para o sudoeste da Península e para a época do srepovoa- 

nientop, algumas informações sobre a alteração dos top6nimos, quer para 
a primeira fase de passagem de domináção árabe para a cristã, quer para 
a segunda, de nova col~onização ou desenvolvimento ida povoação. Num 
documento de ,Afonso X, de 1253. c... otorgo a vos Roy Lopez de Mendonca 
e1 aldea que dizien en tiempo de m o r a  Boria Santaren a que yo pus 
nombre mendoça e esta aldea sobredicha vos do 'con todos sus terminos ... » 

(K. TENORIO Y CERERO - Op. ciP. p. 28). Um documento sobre Vila 



das povoações afastadas de Calafias. Alcaria de Juan Perez (Puebla 
de Guzman) , Portichuelo ( Alosno) , e Payrnogo. Núcleos ligados à 
criação extensiva de gado, a uma agricultura pobre de auto subsis- 
tencia, com contactos mais intensos com as gentes da serra. A grande 
faixa omissa é o Andevalo meridional, cujo desenvolvimento datará 
do início do século XVI (Fig. 2). 

Em meados do século XV há novas tentativas de fomentar o 
povoamento na área: em Setembro de 1423, o conde de Niebla, 
ri. Henrique de Guzman, dá carta de povoamento ao lugar de Fuen- 
tecubierta (no actual concelho de Santa Barbara de Casa), estabe- 
lecendo termos e regalias" e, em Janeiro de 1445, D. Juan de GUZ- 
man, concede aos povoadores da Alcaria de Juan Perez e aos que aí 
se estabeleçam pela primeira vez uma s6rie de privilégios 45. Alfajar 
de Pena, importante do ponto de vista militar na última fase da 
Reconquista para todo o Andevalo ocidental, vai tornar-se como 
Alcaria de Juan Perez, o centro dos pueblos do Campo de Andevalo, 
centralizador e controlador da crescente economia de criação de gado. 

O processo de repovoamento pós-Reconquista, implica natu- 
ralmente a medida que se intensifica, uma dslirnikação #de termos 
cada vez mais clara e precisa, substituindo a pouco e pouco, o esti- 
pulado nas primeiras doações. As antigas áreas dependentes de cada 
povoação, herança muito directa da anterior organização do espaço 
árabe, são agora subdivididas e repartidas e, se em espaços com 
Ixna estreiha dependência dos centros polarizadores, essa herança era 
evidente, também em espaços fracamente polarizados, como o Campo 
de Ourique e o Andevalo, o legado se faz sentir através da manu- 
tenção do tipo de economia preponderante-a criação de gado. 
A itinerância do pastoreio implica ligações ténues nestes espaços 

Boim, de 1262. «Villa Voym in termino )de Elvis, que antea fons de Moza- 
ravé vocabatur.)) (J. Leite de VASCONCELLOS - Etnografia Portuguesa, 
IV, Lisboa, 1958, p. 281). Como exemplo da segunda fase, Trigueros próximo 
de Niebla, quei em 1304 se designava Alcaria de  Pedro Cano (F. NUREZ 
ROLDAN - Hmelvn en la qegundn mitad de1 siglo XVIII ,  Sevilha, 1984, 
p. 106). Sobre a ttoponímia do  repovoainento no sul do país v. Pedro Cunha 
$ERRA - dncidencias italianas na toponímia portuguesa (esboço)» in 
Philoíogische Studien fiir Joseph M. Piel, Heidelberg, 1969, p. 195-198. 

44 COLLANTES DE TERAN, A. - «Nuevas poblaciones de1 siglo XV 
en e1 reino !de Sevilla», Cuadernos de Hisfória, Madrid, 7, 1977, p. 328. 

4j NUREZ ROLDAN, F. - Esfrticturas socio-monomicccs de2 Ande- 
valo durante el Antiguo Régimen. Puebla de Guzman, Sevilha, 1979, p. 33. 



abertos, de solos pobres, clima duro, rede hidrográfica pouco densa, 
afastados dos importantes circuitos viários. A evolução num caso e 
noutro será distinta, como deixámos apontado: o Campo de Ourique 
receberá os grandes rebanhos transumantes vindos do Norte e o 
seu espaço será metodicamente controlado; o Andevalo, de topogra- 
fia mais movimentada, isolado pela grande barreira da Sierra Morena. 
a, Norte, caracterizar-se-á pelos seus pastos comuns, alvo de continuas 
disputas entre povoações desde o sécu'b XV, desde que se procuram 
precisar limites que naturalmente nunca haviam de facto existido *&, 

a semelhança do que ocorre em algumas áreas da Estremadura espa- 
nhola ou na célebre Contenda de Moura que opôs concelhos limí- 
trofes de um lado e outro da fronteira desde os princípios do 
século XIV até ao século XIX. Curiosamente não há qualquer notícia 
de minas na área, importantíssimas no período romano e só reex- 
ploradas na segunda metade do oitocentos. 

A costa arenosa e baixa, presa fgcil da pirataria árabe e cristã, 
parece pouco propícia ao estabelecimento de importantes portos 
mas, os troços terminais do Piedras, Odiel e Tinto, por onde pene* 
tram as marés, facilitam o desenvolvimento de prósperos entrepostos 
fluvio-marítimos. A fertilidade dos solos, o forte povoamento, a den- 
sidade e importância da rede viária, tudo concorre para que cedo, 
poderosos senhorios se desenvolvam 

Pouco a pouco as povoações crescem no Andevalo dos sécu- 
los =.;V e XVI (Fig. 3).  Em 1444, temos notícia de Alosno como nova 
povoação, herdeira de Portichuelo, local próximo, abandonado por 
insalubre. Almendro, que ainda em 1519 se denominava Osma. 
Villablanca, não longe da costa, fundada em 1531 pelo marquês de 
Aiamonte. San Silvestre, criada em 1595, por D. Silvestre de Guzman 
E1 Cerro, de que há notícia de se encontrar despovoado em 1387, 
cresce também ao longo do século XVS9. A grande maioria dos 

- 
40 Id. - Ibid., p. 18. 
47 V. de M.A. LADERO QUESADA além d e  Andalucia en e2 sigio XV 

(op. cit.), «Los seÍíores de Gibraleúnn, Cuadernos de História, Madrid, 7, 
1977, p. 33-96 e de A. GONZALBZ GOMEZ - «Los lugares colombinos d ~ ~ r a n t e  
Ia estancia de Cristobal Colón» in Actas. I Jorn. Andalucia y America, 
Wuelva, 1981, p. 995. 

48 NUNEZ ROLDAN, F. - HueZva (...), op. cit!, p. 106-109. 
4"ONZALEZ GIMENEZ, J. - En tornó a 10s origenes de Anda- 

Iucia. La repoblnción dei siglo X I I I ,  Sevilha, 1980, p. 92. 





povoados sobrevive e consolida a sua existência talvez com uma 
única excepção-Fuentecubierta, o mais isolado e afastado núcleo 
em direcção a fronteira do médio Chança. 

Em 1527, Alcaria de Juan Perez existe ainda sob essa designa- 
ção50. Será provavelmente na segunda metade do século XVI que se 
passará a denominar Puebla de Guzman embora o poder dos senhores 
e do concelho de Niebla pareça diminuir. Já desde 1469, o duque de 
Medina Sfdónia, tendo em conta a grande distância entre Niebla e 
a Alcaria de Juan Perez, decide conceder a esta certos privilégios de 
administração e desde 1567 são os alcaides de Fueblrà autorizados a 
fazer justiça 51. A povoação sofrerá ao longo da segunda metade do 
século XVII e principio do século seguinte, colislantes razias portu- 
guesas que a deixam semi-destruida 52. No Catastro de Ensewãa 
(1755) aparece ainda como lugar e só em 1793, ser& feita ~ i l l a ~ ~ .  

Caxias, Outubro de 1985. 

" COLLAÇO, J.M.T. de Magalhães - Op. cit., p. 85. 
NUREZ ROLDAN, F. - Estructuras socio econonzicas de2 Ande- 

vaio (...), op. cih, p. 36. 
5 2  Id. - «De Ia êrisis de 1640 a la Guerra de Sucesión en la frontera 

luso-onubense. Las razzias portuguesas y sus repercilsiones socio-economi- 
cas» in Actas. I1  Col. Hist. Andalucia. Cordoba, 1980, Cordoba, 1983, p. 117-130. 

6s Id .  - HtleZva (...), op. cit.. p. 125. 




